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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 اللجنة املعنية بالتعاون التقني

 
 العشرونو التاسعةالدورة 

 2016 مايو 20اإىل  17جنيف، من 
 
 

معاهدة  يف إطارتعيني معهد تركيا للرباءات كإدارة للبحث الدويل والفحص التمهيدي الدويل 
 التعاون بشأن الرباءات

عدادمن   املكتب ادلويل اإ

 مقدمة

ىل تقدمي املشورة اإىل مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف اقرتاح تعيني  .1 ن اللجنة مدعوة اإ معهد تركيا للرباءات اإ
 لفثص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.اادلويل و  دارة للحث كإ 

 معلومات أأساس ية

ىل املدير العام بتارخي  .2 معهد تركيا للرباءات،  رئيس  ، يرد نّصها يف املرفق الأول، أأخرب 2015ديسمرب  15يف رساةل اإ
دارة الربوفيسور حبيب أأسان، املديَر العام بأأن معهد تركيا للرباءات يلمت ن  مجعية  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كإ س أأن تعّي 

دارة للفثص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ويلمتس أأن ت طرح املسأأةل أأمام جلنة  للحث  ادلويل وكإ
لي  يف املادة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املعنية ابلتعاون التقين بغية احلصول عىل مشورة اللجنة كام  هو مشار اإ

()ه(، وأأن تضاف املسأأةل اإىل جدول أأعامل مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بغية اختاذ قرار خالل سلسةل 3)16
أأكتوبر  11اإىل  3الاجامتعات السادسة وامخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويحو، املزمع عقدها يف الفرتة املمتدة من 

2016. 
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، واردة يف املرافق من الثاين اإىل 2016مارس  15ادلامعة لهذا الطلب، اليت اس تلمها املكتب ادلويل بتارخي والواثئق  .3
 السادس لهذه الوثيقة عىل النثو التايل:

ىل املدير العام للويحو لتقدمي الواثئق ادلامعة لطلب  (أأ  ) يرد يف املرفق الثاين نص رساةل رئيس معهد تركيا للرباءات اإ
دارةتعيني معهد ت دارة لللحث  ادلويل و  ركيا للرباءات كإ  ؛لفثص المتهيدي ادلويلاإ

دارة لدارة للحث  ادلويل و ل  طلب تعيني معهد تركيا للرباءات كإ يرد يف املرفق الثا (ب )  ؛لفثص المتهيدي ادلويلاإ

دارة اجلودة في ؛ (ج )  يرد يف املرفق الرابع التقرير الأويل ملعهد تركيا للرباءات عن نظام اإ

ىل معهد تركيا للرباءات يف يرد يف ا (د ) ملرفق اخلامس تقرير مكتب كوراي للملكية الفكرية عن املساعدة اليت قدهما اإ
جراءات تعيني الإدارات ادلولية  تقيمي مدى استيفائ  ملعايري التعيني املنصوص علهيا يف الفقرة )أأ( من التفامه اخلاص ابإ

السادسة والأربعني )ادلورة الاس تثنائية السابعة يف دورهتا  واذلي اعمتدت  مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
قدت يف عام والعرشين(   أأدانه(؛ 6)ويرد نصها يف الفقرة  2014اليت ع 

س حانيا للرباءات والعالمات التجاريةيرد يف املرفق  (ه ) ىل معهد  السادس تقرير مكتب اإ عن املساعدة اليت قدهما اإ
جراءات تعيني تركيا للرباءات يف تقيمي مدى استيفائ   ملعايري التعيني املنصوص علهيا يف الفقرة )أأ( من التفامه اخلاص ابإ

السادسة والأربعني )ادلورة الإدارات ادلولية واذلي اعمتدت  مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف دورهتا 
قدت يف عام الاس تثنائية السابعة والعرشين(   أأدانه(. 6)ويرد نصها يف الفقرة  2014اليت ع 

دارات الفثص المتهيدي ادلويل و  .4 دارات الحث  ادلويل واإ مجعية معاهدة التعاون بشأأن  اختصاصهو من تعيني اإ
 ( من املعاهدة.3)32و 16الرباءات، وخيضع للامدتني 

جلنة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأن تستشري عاهدة عىل امجلعية امل( من 3)32)ه( و(3)16املاداتن تشرتط و  .5
 التعيني.يف قبل اختاذ قرار  املعنية ابلتعاون التقين

ويف ادلورة السادسة والأربعني )ادلورة الاس تثنائية السابعة والعرشين( مجلعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، اليت  .6
قدت ىل  22من  ع  جراءات تعيني الإدارات ادلولي ، اعمتدت امجلعية التفامه التايل بشأأن2014سبمترب  30اإ  ة:اإ

جراءات   :ادلولية الإدارات تعيني"اإ

عىل  صلحيبأأن املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية )"املكتب"( اذلي يطلب التعيني ي وىص بشدة  (أأ  )
دارة واحدة أأو أأكرث من الإدارات ادلولية القامئة لإعانت  عىل تقيمي مدى استيفائ   املساعدة قبل  ملعايريامن اإ

 .الطلب تقدمي

دارًة دوليًة و  (ب ) م أأي طلب لتعيني مكتب ما اإ تنظر في  مجعية بوقت كف ل املوعد املقرر قبل ينبغي أأن ي قدَّ
وينبغي للجنة التعاون التقين للجنة التعاون التقين لتس تعرض الطلب اس تعراضا كفيا. الوقت  لإاتحةالرباءات،  معاهدة

ة الرباءات، يف أأعقاب دورة  الأقل من انعقاد مجعية معاهدأأن جتمتع بوصفها هيئة خرباء حقيقية قبل ثالثة أأشهر عىل
ذا أأمكن ذكل، ليك  عاهدة الرباءاتاملعين مبالفريق العامل  )اليت ت عقد عادًة يف شهر مايو أأو يونيو تقريحًا من لك عام( اإ

 ي سدي خرباؤها املشورة بشأأن الطلب اإىل مجعية معاهدة الرباءات.
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ىل املدير العام يف موعد يفّضل أأل يتجاوز  علي ، ينبغي أأن يرسل املكتبو  (ج ) الامتسا لجامتع جلنة التعاون التقين اإ
مارس من الس نة اليت ستنظر فهيا مجعية معاهدة الرباءات يف الطلب، ويف مجيع احلالت يف موعد يتيح للمدير  1

ىل اجامتع اللجنة املذكورة قبل شهرين   عىل الأقل من افتتاح ادلورة.العام الوقت الاكيف لإرسال رسائل ادلعوة اإ

ينبغي تقدمي أأي طلب من هذا القبيل عىل أأساس أأن املكتب الطالب للتعيني جيب أأن يس تويف مجيع معايري و  (د )
دارًة دولية يف أأقرب وقت  بل امجلعية، ويكون مس تعدًا لحدء العمل بوصف  اإ التعيني املوضوعية يف وقت تعيين  من ق 

أأن يكون دلى املكتب رشط وفامي خيص  شهرًا تقريحًا بعد التعيني. 18، مبا ل يتجاوز ممكن عىل حنو معقول بعد التعيني
وفقا لقواعد الحث  ادلويل اجلاري هبا العمل، فعند  نظام لإدارة اجلودة وترتيبات داخلية للمراجعةالطالب للتعيني 

طط ل يكون انعدام ذكل النظام وقت التعيني من قبل امجلعية، يكفي أأن  ل أأن تكون ل قد خ  نظام بشلك كمل، وي فضَّ
برازأأعامل الحث  والفثص الوطين مس تخدمة يف هناك أأنظمة مماثةل   .املناس حة اخلربة لإ

ىل املدير العام  (ه ) وينبغي أأن حييل املكتب مجيع الواثئق ادلامعة لطلح  املقدمة اإىل جلنة التعاون التقين لتنظر فهيا اإ
 جلنة التعاون التقين.قبل شهرين عىل الأقل من افتتاح دورة 

ال  (و ) بعد ذكل أأي طلب من هذا القبيل اإىل مجعية معاهدة الرباءات )اليت تنعقد عادًة يف شهر وينبغي أأن حي 
ىل جانب أأي مشورة تصدر عن جلنة التعاون التقين، هبدف الحت يف الطلب./سبمترب  "أأكتوبر تقريحًا من لك عام(، اإ

جراءات ت أأيضا وقررت امجلعية  .7 دارة املحيّنة عيني الإدارات ادلولية، أأن ت طحق اإ يف التفامه أأعاله عىل أأي طلب للتعيني كإ
 مجلعية معاهدة الرباءات.السادسة والأربعني )ادلورة الاس تثنائية السابعة والعرشين( دولية ي قدم بعد اختتام ادلورة 

م  .8 ىل امجل مشورة اللجنة املطلوبة وسوف ت قدَّ من  املزمع عقدها والأربعني الثامنةدورهتا عية خالل مبوجب هذه الوثيقة، اإ
ىل  3  .2016أأكتوبر  11اإ

 استيفاؤها الواجباملتطلحات 

دارة للحث   يفالواجب استيفاؤها  ادلنيا املتطلحات عىلعاهدة املمن لحئة  1.36القاعدة  تنص .9 أأي مكتب للعمل كإ
 :عىل النثو التايلويه ادلويل، 

لهيا يف"  ()ج( يه كلآيت:3)16املادة  املتطلحات ادلنيا املشار اإ

جيب أأن يضم املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية مائة مس تخدم عىل الأقل يش تغلون طوال ساعات  "1"
 ادلوام العادية، وميلكون املؤهالت التقنية الالزمة لإجراء الحثوث؛

عىل الأقل احلد الأدىن جملموعة الواثئق جيب أأن يكون يف حوزة املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية  "2"
لي  يف القاعدة  ماكهنام احلصول علي ، عىل أأن يكون مرتحا عىل الوج  السلمي لأغراض الحث   34املشار اإ أأو يكون يف اإ

لكرتونية؛  عىل ورق أأو بطاقات مصغرة أأو دعامة اإ

موظفون قادرون عىل الحث  يف جيب أأن يكون حتت ترصف املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية  "3"
لهيا احلد الأدىن  اجملالت التقنية املطلوب حبهثا، وملمون ابللغات الرضورية عىل الأقل لفهم اللغات احملرر هبا أأو املرتمج اإ

لهيا يف القاعدة  ؛34 جملموعة الواثئق املشار اإ

لإدارة اجلودة وترتيبات داخلية للمراجعة جيب أأن يكون دلى املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية نظام  "4"
 وفقا لقواعد الحث  ادلويل املشرتكة؛
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دارة للفثص المتهيدي ادلويل. املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية جيب أأن يكون "5"  "معينا كإ

دارة للفثص ادلنيا املتطلحات نفسمن الالحئة التنفيذية  1.63القاعدة حتدد و  .10  المتهيدي ادلويل السابقة للعمل كإ
دارة للحث  ادلويل5" عدا الحند فامي عيَّنًا كإ ولهذا السبب، يكون من الرضوري تعيني . " اذلي يشرتط أأن يكون املكتب م 

 املتطلحات.حىت يس تويف املكتب للعمل بصفة الإدارتني 

ن  .11 سداء املشورة  مدعوةاللجنة اإ ىل اإ اإ
 .هذا الأمر يف

 [الأول ]ييل ذكل املرفق
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 املرفق الأول

لجنة معاهدة ل جامتع لطلب عقد ا اإىل املدير العام للويحو معهد تركيا للرباءاترئيس نص الرساةل املوهجة من 
 التعاون بشأأن الرباءات املعنية ابلتعاون التقين

 

 ادلكتور فرانسس غري
 املدير العام

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية
34 Chemin des Colombettes 

P.O. Box 18 
CH-1211 Geneva 20 

Switzerland 

 

 0e-556433-2015 املرجع

 15/12/2015 التارخي

 

 ادلكتور فرانسس غري،

دارة للفثص ي  دارة للحث  ادلويل واإ لمتس معهد تركيا للرباءات أأن تعّين  مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كإ

دارة المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  دارة للحث  وكإ وعلي ، نلمتس أأن ت طرح مسأأةل تعيني املعهد كإ
لي  يف املادة  (PCT/CTC)عاون التقين للفثص أأمام اللجنة املعنية ابلت بغية احلصول عىل مشورة اللجنة كام هو مشار اإ

 فهيا ()ه( من املعاهدة، وأأن تضاف املسأأةل اإىل جدول أأعامل مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بغية اختاذ قرار3)16
ىل  3حو، املقّرر عقدها من خالل سلسةل الاجامتعات السادسة وامخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء يف الوي  . 2016 أأكتوبر 11اإ

عىل أأعقاب اجامتع الفريق العامل وفقا للتفامه  املعنية ابلتعاون التقينمن املقرر أأن يعقد اجامتع اللجنة وحسب ما فهمناه، 
جراءات تعيني الإدارات ادلولية" اذلي اعمتدت  مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف سادسة والأربعني  دورهتا ال حول "اإ

قدت ىل  22جنيف من  اليت ع  ليمك طلحنا الرمسي الهنايئ يف غضون  .2014سبمترب  30اإ ووفقًا لأحاكم هذا التفامه، سرنسل اإ
 .جلنة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املعنية ابلتعاون التقينشهرين كحد أأقىص من افتتاح دورة 

ىل  خالل بعثهتامقدما لنا مساعدة كحرية وأأود أأن أأغتمن هذه الفرصة لأبلغمك بأأن الس يد الكوس ماتيس والس يد توماس مارلو  اإ
سهاهمام كثريًا معلنا املقبل. 2015ديسمرب  10أأنقرة يف   ويرس اإ

 وتفضلوا بقبول فائق الاحرتام والتقدير،

 نادلكتور حبيب أأسا
 رئيس املعهد

 الثاين[]ييل ذكل املرفق 
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لثايناملرفق ا  

لتقدمي الواثئق ادلامعة لطلب تعيني  اإىل املدير العام للويحو معهد تركيا للرباءاترئيس نص الرساةل املوهجة من 
 الرباءات معاهدة التعاون بشأأنبناء عىل  للحث  ادلويل والفثص المتهيدي ادلويلدارة كإ معهد تركيا للرباءات 

 

 ادلكتور فرانسس غري
 املدير العام

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية
34 Chemin des Colombettes 

P.O. Box 18 
CH-1211 Geneva 20 

Switzerland 

 

 0e-117993-2016 املرجع

 15/3/2016 التارخي

 

 ادلكتور فرانسس غري،

دارة للفثص المتهيدي  دارة للحث  ادلويل واإ ليمك طي  الواثئق ادلامعة لطلب تعيني معهد تركيا للرباءات كإ م اإ يسعدان أأن نقّد 
لتعاون التقين وقرار احتاد مجعية املعنية ابلجنة ال ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بغية احلصول عىل مشورة 

خالل سلسةل الاجامتعات السادسة وامخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويحو، املزمع دة التعاون بشأأن الرباءات معاه
ىل  3عقدها يف الفرتة املمتدة من   .2016أأكتوبر  11اإ

لت   شعحة التعاون ادلويل ملعاهدةخالل بعثة الس يد الكوس ماتيس وفريق  من  الطلبالتثضريات الأولية لهذا واس هت 
سهامًا جلياًل يف تيسري  التعاون بشأأن الرباءات ىل تركيا اليت أأسهمت اإ التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويحو( اإ

 التثضريي. العمل

س حانياخرباء من مكتب كوراي للملكية الفكرية  افريقأأجرى الويحو،  بعثةبعد وقت قصري من و  للرباءات والعالمات  ومكتب اإ
ىل مقر معهد تركيا للرباءات وقيَّام الحنية املادية والفنية للمعهد مبا يامتىش مع التفامه اذلي اعمتدت  بعث  التجارية تني منفصلتني اإ

قدت يف جنيف يف الفرتة املمتدة من  ىل  22مجعية احتاد املعاهدة يف دورهتا السادسة والأربعني اليت ع  . 2014سبمترب  30اإ
ىل معهد وأأجريت الحعثتان عىل أأساس جدي ل لغاية وانهتج الفريقان هنجًا همنيًا وموضوعيًا يف تقيميهام بل قدما مساعدات كحرية اإ

دارة اجلودة وتقريرَ  ي التقيمي تركيا للرباءات يف معهل التثضريي. ويسعدين أأن أأرفق طي  اس امترة طلب املعهد مشفوعًة بتقرير اإ
س حانيا للرباءات  للملكية الفكريةملكتب كوراي   والعالمات التجارية.ومكتب اإ

وبفضل الس نوات العرش املاضية من الاستامثر يف املوارد البرشية وتكنولوجيات املعلومات اخلاصة مبعهد تركيا للرباءات، حتول 
ىل مكتب مكتٍف ذاتيًا  جراء حب  وحفص ذوي جودة عالية يف مجيع و املعهد من مكتب يس تعني مبصادر خارجية اإ قادر عىل اإ

ننا نؤمن بأأن املعهد بلغ لتصنيف ادلويل للرباءاتيف ا الفئات املدرجة لستيفاء الرشوط ادلنيا للتعيني  املرحةل الالزمة. وعلي ، فاإ
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سهامًا جلياًل يف نظام الرباءات ادلويل  ميااًن راخسًا بأأن املعهد سيسهم اإ دارة للحث  ادلويل والفثص المتهيدي ادلويل، ونؤمن اإ كإ
قلميية.  بصفت  الإ

ليمك عن تقديران ملا قدمت  مرافق الويحو من دمع  نشكرمكونود أأن  الس يد املدير العام عىل دمعمك املتواصل ونود أأن نعرب اإ
 صادق وممتزي.

 وتفضلوا بقبول فائق الاحرتام والتقدير،

 ادلكتور حبيب أأساس
 رئيس املعهد

 املرفقات:

دارة للحث  ادلويل والفثص المتهيدي ادلويل .1  طلب التعيني كإ

دارة اجلودةالتقر  .2  ير الأويل عن نظام اإ

 تقرير التقيمي ملكتب كوراي للملكية الفكرية .3

س حانيا للرباءات والعالمات التجارية .4  تقرير التقيمي ملكتب اإ

 ]ييل ذكل املرفق الثال [
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لثال املرفق ا  

دارة للحث  ادلويل والفثص تعيني معهد تركيا للرباءات  كإ

 بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات المتهيدي ادلويل

 
 

دارة للحث  ادلويل والفثص المتهيدي ادلويل  طلب التعيني كإ
 بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ىل  .1 يف دورت  الثامنة والأربعني  مجعية الاحتاد ادلويل للتعاون بشأأن الرباءاتيعزتم معهد تركيا للرباءات تقدمي طلح  اإ
دارة للحث  ادلويل والفثص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ويعزتم املعهد مبارشة  بغية تعيين  كإ

دارة دولية يف أأبريل   .2018أأعامهل كإ

س حانيا للرباءات  .2 دارة دولية. وقد قدم مكتب كوراي للملكية الفكرية ومكتب اإ ويس تويف املعهد الرشوط ادلنيا للتعيني كإ
دارة دولية.والعالمات التجا  رية املساعدة للمعهد يف تقيمي مدى استيفائ  ملعايري التعيني كإ

سداء املشورة مجلعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات فامي خيص التعيني املقرتح للمعهد  .3 ىل اإ واللجنة مدعوة اإ
دارة  دولية. كإ

 معهد تركيا للرباءات أأوًل.

دارة حقوق امللكية الصناعية حتت اإرشاف وزارة العلوم  يعمل معهد تركيا للرباءات مكؤسسة عامة مسؤوةل .1 عن اإ
والصناعة والتكنولوجيا. وقد أأنشئ املعهد هبدف دمع التطوير التكنولويج يف تركيا من خالل حامية وتعزيز حقوق امللكية 

اعية واس تخدامًا واسع الصناعية بغية تيسري تطوير أأنشطة الحث  والتطوير. ويوفر املعهد حامية فعاةل حلقوق امللكية الصن
 النطاق لها حبي  يكفل أأداء الصناعة والتكنولوجيا يف تركيا دورًا رائدًا يف املنافسة العاملية.

ىل التعاون موهيدف املعهد اإىل نرش الوعي واملعرفة بشأأن حقوق امللكية الصناعية عرب الحالد ف .2  عضاًل عن املنطقة، واإ
ىل توفري خدمات موهجة حنو العمالء ومناس حة وعالية اجلودة لالإسهام يف نظام فعال الأطراف املعنية. وهيدف املعهد أأيضًا  اإ

 للملكية الصناعية عن طريق تعزيز الحنية القانونية والتقنية والبرشية.

وينفّ ذ املعهد برامج تعاون وثيقة مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويحو( واملكتب الأورويب للرباءات ومكتب  .3
منظمة حتاد الأورويب ملواءمة السوق ادلاخلية. وفضاًل عن ذكل، حياف  املعهد عىل عالقات  مع منظمة التجارة العاملية و الا

 .جلنة الأمم املتحدة الاقتصادية لأوروابو  التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي

 معلومات أأساس ية اثنيًا.

 معلومات عن الحدل .1

يف  اً متقدم اً ساكهنا الكبري وخلفيهتا التارخيية الواسعة وموقعها اجلغرايف املمتزي وتمنيهتا الاقتصادية، بدلتعدُّ تركيا، بعدد  .4
آس يا والرشق الأوسط.  تاملنطقة وتضم الحدلان اجملاورة مجموعة من الحدلان ذا خلفيات اجامتعية وثقافية خمتلفة من أأورواب وأ

لوجستية وموقعها الفريد عند تقاطع ثالث قارات عوامل رئيس ية تسهم يف أأمهية تركيا ويعدُّ موقع تركيا اجلغرايف وقدراهتا ال
قلميية.  الاسرتاتيجية والإ
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ملطرد عىل مدى العقد املايض. وأأدى اعامتد اسرتاتيجية اقتصادية وجسلت تركيا أأداًء اقتصاداًي ملثوظًا بفضل منوها ا .5
ىل اإصالحات هيلكية كربى اإىل لكية حممكة ضافة اإ ابملئة منذ عام  4.7معدل منو س نوي حقيقي لإجاميل الناجت احمليل قدره  اإ

ذ يحلغ عدد الساكن فهيا حنو 2000 ن تركيا بدل ذو كثافة ساكنية عالية )اإ مليون نسمة، وحتتل املرتحة الثامنة عرشة يف  78. واإ
 76جامعة عامة و 114جامعة مهنا  190عات يف تركيا العامل( وتمتتع ابقتصاد كحري والزتام راخس ابلبتاكر. ويحلغ مجموع عدد اجلام

نفاق تركيا عىل الحث  والتطوير بنس حة  مليار لرية تركية  17.6ليحلغ  2014ابملئة يف عام  18.8جامعة خاصة. وارتفع اإ
نفاق تركيا عىل الحث  والتطوير  6.1) يل يف الحدل حبلول ابملئة من اإجاميل الناجت احمل 3مليار دولر أأمرييك(. وي توقع أأن يحلغ اإ

 س نة عىل قيام امجلهورية. 100مرور  أأي بعد 2023عام 

معاهدة دولية بشأأن حقوق امللكية الفكرية، ويف العديد من املعاهدات اليت تدمع التجارة  17وتعدُّ تركيا عضوًا يف  .6
قلميية مهنا املكتب ا 30والابتاكر وامحلاية القانونية ادلولية، ويف أأكرث من   التعاونمنظمة لأورويب للرباءات، و منظمة اإ

واحتاد الأمم الصناعية العرشين من ي، منظمة الحدلان النامية الامثنية للتعاون الاقتصادو  ،يف منطقة الحثر الأسود الاقتصادي
 أأجل املتوسط، ومنظمة التعاون الإساليم، وجملس التعاون لدلول الناطقة ابلرتكية.

 ،والأهجزة املزنلية ،الس ياراتصناعة و  ،الآلت واملعداتصناعات احمللية الأساس ية: وييل بيان القطاعات الرئيس ية لل  .7
وغريها من السلع الاس هتالكية واملنتجات الكاميوية.  ،واملواد الغذائية واملرشوابت، واملعادن واملنتجات املعدنية ،واملنسوجات

يطاليا، و فرنسا، و اململكة املتحدة، و أأملانيا، الأورويب ): الاحتاد ادلول التاليةادلول الرشيكة التجارية لرتكيا  تشملو  س حانيا، و اإ اإ
 الإمارات العربية املتحدة، واململكة العربية السعودية والعراق.و الولايت املتحدة الأمريكية، و روس يا، و ورومانيا(، 

 نظام امللكية الفكرية يف تركيا .2

فضل ترشيعاهتا احلديثة، وهيئهتا الإدارية، وحمامكها املتخصصة يف جمال ب اً جيد معالً تمتتع تركيا بنظام ملكية فكرية يعمل  .8
نفاذ )أأي الرشط 23امللكية الفكرية الحالغ عددها   1000ة وامجلارك(، ونظام احملاماة املؤسيس )يضم حنو حممكة، وهيئات الإ

، بفضل نظام امللكية الفكرية املتطور والراخس حماٍم مسجل يف جمال امللكية الفكرية(، وغريها من الأطراف املعنية. ومتتكل تركيا
فهيا، القدرة عىل أأن تكون أأكرث نشاطًا يف املنطقة من خالل الإسهام يف حتسني نظام امللكية الفكرية. وتركيا بدل مرحش 
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تواءم مع اتفاق يف جمال امللكية الفكرية مع ترشيعات الاحتاد الأورويب وت  حتاد الأورويب وتامتىش ترشيعات لالنضامم اإىل الا
 تريبس ملنظمة التجارة العاملية.

وفامي خيص الأداء الاقتصادي، شهد نظام امللكية الفكرية يف تركيا تطورًا كحريًا عىل مدى الس نوات امخلس عرشة  .9
يداع املقميني  فهيا للتصاممي املاضية. ووفقًا ملؤرشات امللكية الفكرية اليت نرشهتا الويحو، حتتل تركيا املرتحة الرابعة من حي  اإ

يداع املقميني للعالمات التجارية. وفضاًل عن ذكل، جسلت طلحات الرباءات للمقميني  الصناعية واملرتحة السادسة من حي  اإ
ىل  ارتفعتضعفًا عىل مدى الس نوات امخلس عرشة املاضية، و  20زايدة قدرها  مرتحة تركيا من املرتحة اخلامسة والأربعني اإ

 ة خالل هذه الفرتة.املرتحة اخلامسة عرش 

تلقي ل ويعمل معهد تركيا للرباءات مككتب  1996يناير  1وتركيا دوةل متعاقدة يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات منذ  .10
الرباءات بناء عىل املعاهدة. وتضاعف عدد طلحات الرباءات الواردة من تركيا أأكرث من عرش مرات عىل مدى الس نوات 

 .2014طلب يف عام  802 حىت بلغ امخلس عرشة املاضية

يداعات امللكية الفكرية، شهدت القدرات املؤسس ية للمعهد وغريها من عنارص نظام امللكية الفكرية  .11 ىل منو اإ ضافة اإ واإ
ىل زايدة  يداعات امللكية الفكرية اإ حتس نًا ملثوظًا يف تركيا. وأأدت التطورات احلديثة يف نظام امللكية الفكرية وزايدة عدد اإ

احتياجات وكنت س امي عىل مرافق منح الرباءات.  مات عالية اجلودة ومناس حة يف جمال امللكية الفكرية ولالطلب عىل خد
ة بأأدوات حديثة د حتدي  املعهد، وأأنشأأ املعهد بنية مؤسس ية متطورة ومزودة الرئيس ية جلهو املس تخدمني احملليني القوة ادلافع

آراء مس تخدمي  ىل أ  .للثفاظ عىل أأدائ  استنادًا اإ

 س ياسات الابتاكر واسرتاتيجيات امللكية الفكرية .3

يتوىل اجمللس الأعىل للعلوم والتكنولوجيا، برئاسة رئيس وزراء تركيا، وضع س ياسات الابتاكر عىل أأعىل مس توى  .12
خالل  2010يف عام  2016-2011س يايس. وقد اعت مدت الاسرتاتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتاكر للفرتة 

 جامتع الثاين والعرشين للمجلس.الا

ىل الإسهام يف توليد 2016-2011رتة وهتدف الاسرتاتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتاكر للف .13 معارف  اإ
ىل منتجات ومعليات  مبس توى املعيشةجديدة واس تحداث تكنولوجيات ابتاكرية لالرتقاء  من خالل حتويل املعارف اإ

 .مجعاء نسانيةالإ بل وخدمات لصاحل الحدل 

ومتاش يًا مع س ياسة الابتاكر، اعمتد اجمللس الرتيك للتخطيطي الأعىل برئاسة رئيس الوزراء "الاسرتاتيجية الوطنية  .14
". والهدف الأسايس من هذه الاسرتاتيجية هو الإسهام يف مسار تمنية 2018-2015للملكية الفكرية وخطة معلها للفرتة 

املنتجات احملمية مبوجهبا محلاية واس تخدام حقوق امللكية الفكرية عن طريق نظام فعال وشامل حلقوق حقوق امللكية الفكرية و 
 امللكية الفكرية يعمتده اجملمتع.

 وفامي ييل الغاايت احملددة يف الاسرتاتيجية: .15

 مع ت، مبا يامتىشمن خالل حتسني الترشيعات واملامرسا تنفيذًا فعالً تنفيذ حقوق امللكية الفكرية  -
 ؛الحدل احتياجات

اصة خبو  املعنية كفية يف الإداراتمؤسس ية وبرشية قدرات  بناء، و بفعاليةحامية ومراقبة حقوق امللكية الفكرية  -
 القضاء وامجلارك والرشطة؛
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آليات  عزيزت - دراك السوق لقمية التثويل، وحتسني الحىن التثتية؛تسويق امللكية الفكرية فعالية أ  من حي  اإ

زك - قااإ  .مة جممتع معرفة أأكرث احرتامًا لهذه احلقوقء الوعي العام بنظام حقوق امللكية الفكرية بغية الإسهام يف اإ

ىل و  .16 ضافة اإ حتقيق الغاايت احملددة يف تسهم يف توجد عنارص أأخرى ملعهد تركيا للرباءات، تطورة امل ؤسس ية املحنية ال اإ
ذ الاسرتاتيجية.  دور ماكتب استشارة ملقديم الطلحات أأو املس تخدمني احملمتلني لنظام تؤدي وحدات املعلومات والواثئق اإ

وحدة يف أأقالمي خمتلفة من تركيا تغطي كمل املنطقة اجلغرافية تقريحًا. وتقع هذه  93امللكية الفكرية يف الأقالمي املعنية. وتوجد 
قلمي املعين.الوحدات يف اجلامعات أأو غرف الصناعة والتجارة أأو احلدائق التكنولوجية أأو   الوكلت التابعة لالإ

ويرد التوزيع اجلغرايف لوحدات املعلومات والواثئق أأدانه مبينًا موقع لك من هذه الوحدات. ولهذه الوحدات صةل  .17
ذ يدّر   خدمات متعلقة ابلواثئق يف جمال  عهد موظفي هذه الوحدات ويوفر همب امل عضوية مبعهد تركيا للرباءات اإ

 الفكرية. امللكية

 

 
 اجلامعات

 
 غرف الصناعة والتجارة

 
 احلدائق التكنولوجية

 
 وكلت التمنية

خمتص يف مدينة يف مجيع أأحناء تركيا ممثل  81 الواقعة يفوزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا  وفضاًل عن ذكل، لفروع .18
 املعهد أأيضًا هؤلء الاستشاريني.ويدرب امللكية الفكرية.  يؤدي دور استشاري يف جمال شؤون امللكية الفكرية

ىل املشاركة يف الش حكة الأوروبية للرباءات أأحد الحدلان تركيا يه أأيضاً و  .19 تعزيز نظام الرباءات الأورويب  اليت هتدف اإ
املاكتب الوطنية  فاحصوعربها وتؤدي الش حكة أأيضًا دور منصة يتفاعل من خالل أأنشطة تعاون ثنائية أأو متعددة الأطراف. 

 .بشأأن قضااي الرباءاتللرباءات 

لأحصاب  ةمفتوح ويه منصة، الرباءاتمعلية تسويق  يسريمنصة نقل التكنولوجيا عىل ش حكة الإنرتنت لت  ويدير املعهد .20
 الرباءات الوطنيني والأجانب.

هيئة لتنس يق معلية هو أأعىل ، و فكرية والصناعيةقوق امللكية الحلأأمانة جملس التنس يق الوطين ويؤدي املعهد دور  .21
صنع القرار بشأأن امللكية الفكرية يف تركيا. وفضاًل عن ذكل، يتوىل املعهد رئاسة جلنة امللكية الفكرية والحث  والتطوير التابعة 

 جمللس التنس يق الوطين لتثسني بيئة الاستامثر.
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دلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن معهد تركيا للرباءات كإدارة للحث  ادلويل والفثص المتهيدي ا اثلثًا.
 الرباءات

ذ ُأودع  .22 طلب يف  214 500شهد عدد طلحات الرباءات بناء عىل املعاهدة زايدة منتظمة خالل الس نوات الأخرية اإ
ىل منو عدد وجس 2013ابملئة مقارنة بعام  4.5زايدة قدرها أأي ب 2014عام  ضافة اإ ل الس نة اخلامسة عىل التوايل من المنو. واإ

الطلحات بناء عىل املعاهدة، ازداد عبء أأنشطة الحث  والفثص س نواًي. وعلي  ل ميكن تلحية هذا الطلب املزتايد عىل 
دارات دولية  نشاء اإ ن اإ ذ اإ دارات الحث  ادلويل والفثص المتهيدي ادلويل. اإ أأنشطة الحث  والفثص سوى بزايدة عدد اإ

ىل تقامس عبء العمل بني املاكتب من صدار منتجات  اون حممتةل ما س يتيح لهذه الإداراتخالل برامج تع جديدة س يؤدي اإ اإ
ن معهد تركيا للرباءات مس تعد لالإسهام يف تقامس عبء العمل بفضل موارده الواسعة  أأعىل جودة يف الأوقات املناس حة. واإ

 للحث  والفثص.اخملصصة 

ضافة اإىل ذكل،و  .23 ىلالصادرة من تركيا طلحات الرباءات عدد  زايدة تأأد اإ مبا  هد مباكنة متكن  من توفري خدمات متتع املع  اإ
ن املس تخدمني احملليني يف تركيا ميتثل للمعايري ادلولية دارة دولية حي   من خدمات سيس تفيدون. وذلكل، فاإ املعهد ابعتحاره اإ

 .مع املعهد من أأجل تعزيز نظام الرباءات عىل الصعيدين الوطين وادلويل اميكن للمس تخدمني أأن يتفاعلو 

دارة دولية تعينيسيسهم و  .24 أأنشطة الحث  والفثص بناء عىل يف الطلب احمليل عىل  الزايدة املس مترةتلحية يف  املعهد كإ
ىل س   املعاهدة بل زكءيؤدي اإ ىل الوعي بنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف تركيا و  اإ اليت يودعها طلحات ال عدد زايدة اإ

 .مقدمو الطلحات يف تركيا

عند تقاطع ثالث قارات، من أأداء دور مهزة الوصل لنقل املعارف واملعلومات وسيمتكن املعهد، بفضل موقع  الفريد  .25
دارة دولية بناء عىل املعاهدة يف منطقة  اخلاصة ابمللكية الفكرية عرب القارات. ويعدُّ املكتب من أأقدر املاكتب عىل أأداء دور اإ

دارة دولية مفيدًا للمس تخدمني احملل  الحلقان وادلول الناطقة ابلرتكية يف آس يا. وس يكون تعيني املعهد كإ ني ونظام معاهدة يأ
 التعاون بشأأن الرباءات كلك.

ف املعهد، بوصف  مكتحًا وطنيًا للرباءات عضوًا يف اتفاقية الرباءات الأوروبية، مدّر بني تلقوا تدريحًا جيدًا  .26 ويوّظ 
اذلي وفره املكتب الأورويب للرباءات فضاًل عن تدريب خمصص عىل معاهدة الحث  والفثص  عىلاس تفادوا من التدريب و 

ا عىل وتعزيز اس تخداهمابملعاهدة الوعي  لإذكءالتعاون بشأأن الرباءات وفرت  الويحو. ونتيجة ذلكل، يمتتع املعهد بوضع جيد 
آس يا والح نطاق أأوسع  لقان.وخباصة يف الرشق الأوسط وادلول الناطقة ابلرتكية فضاًل عن أ

 أأبرمت تركيا وابكس تان برانمجعىل سبيل املثال، فويف هذا الس ياق، أأنشأأت تركيا برامج تعاون مع عدد من الحدلان.  .27
ىل تبس يط أأنظمة امللكية الفكرية يف الك الحدلين وتحادل اخلربات، ول س امي هبدف دمع ابكس تان يف تقيمي  تعاون ثنايئ يريم اإ

ىل بعض املعاهدات  ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  ،اليت تديرها الويحو، مثل بروتوكول مدريد للعالمات التجاريةالانضامم اإ
 .يف هناية املطاف املنطقة الآس يوية وحتقيق هدف التمنية الاقتصادية يفوالحياانت اجلغرافية، 

ضامن امحلاية الفعاةل حلقوق ية بغ  مفاوضات مع معهد امللكية الفكرية يف الحوس نة والهرسك اس هتل معهد تركيا للرباءاتو  .28
ية. تقن يف مجيع اجملالت ال  رباءاتالحب  وحفص طلحات  ن عىلري ادلولية، مبا يف ذكل التعاو للمعاي امللكية الصناعية وفقاً 

طار هذا التعاون،  يفو ن املعهد مس تعداإ د تقارير الحث  والفثص اخلاصة بطلحات الرباءات املودعة يف الحوس نة لإعدا فاإ
 رسك بناء عىل طلب معهد امللكية الفكرية يف الحوس نة والهرسك.واله



PCT/CTC/29/2 
Annex III 
6 
 

أأبرم املعهد اتفاقات تحادل بياانت مع مكتب ادلوةل للملكية الفكرية يف مجهورية الصني الشعحية ذكل،  وفضاًل عن .29
ءات وامجلهور بغية فاحيص الربا بنيومكتب كوراي للملكية الفكرية تنص عىل تحادل الحياانت املتاحة عن امللكية الصناعية 

 تعزيز نظام الرباءات ادلويل.

دارة دولية بغية تشجيع الابتاكر التعاون مع الحدلان الأخرى يف املنطقة، ول س امي  تعزيزوتعزتم تركيا  .30 بعد تعيني املعهد كإ
 وزايدة نرش املعرفة ونقل التكنولوجيا يف املنطقة.

ملنطقة من خالل تقامس املتعلقة ابمللكية الفكرية يف ارف واملعلومات ااملعلنرش مركز  اإىل حتويل الحدل اإىلتركيا وهتدف  .31
دارة للحث  ادلويل والفثص المتهيدي ادلويل. وحتقيقًا لهذا الهدف، س تطلق تركيا برانمج  وتحادل خرباهتا فضاًل عن كوهنا اإ

. وفضاًل عن 2017-2016ل العام ادلرايس يف جمال امللكية الفكرية يف أأنقرة ابلتعاون مع أأكدميية الويحو خال ماجس تري دويل
. ويؤمن املعهد 2017الأكدميية الرتكية للملكية الفكرية، اليت س ت نشأأ ابلتعاون مع الويحو، مبارشة أأعاملها يف عام  تعزتمذكل، 

ميااًن راخسًا بأأن الأكدميية الرتكية للملكية الفكرية ستس تجيب لالحتياجات التعلميية والأكدميية يف ا ملنطقة وسرتتقي بنوعية اإ
 امللكية الفكرية يف املنطقة. وعدد همنيي

ىل امجلعية العامة يف دورهتا السابعة والس تني بشأأن حتسني  .32 وأأخريًا ومتاش يًا مع تقرير الأمني العام للأمم املتحدة اإ
نشاء بنك للتكنولوجيا يف ترك اقتصادات الحدلان الأقل منوًا، اس هت    حدلان الأقل منوًا وحقت تقدميا خمصص لل لت دراسات عن اإ

نشاء بنك يف هذا الصدد ملثوظ ىل دمع التطوير التكنولويج للحدلان الأقل منوًا من خالل اإ . وس هيدف بنك التكنولوجيا اإ
آلية للرباءات، ومرفق  مع الابتاكر والعلوم والتكنولوجيا، وتشجيع الابتاكر، ونرش املعارف دللإيداع العلوم والتكنولوجيا، وأ

 التكنولوجيا يف الحدلان الأقل منوًا. ونقل

دارة للفثص المتهيدي ادلويل رابعًا.  رشوط التعيني كإدارة للحث  ادلويل واإ

 القدرة عىل الحث  والفثص

دارة 2005و 1994. وبني عايم 1994أأنشئ معهد تركيا للرباءات يف عام  .33 ، جلأأ املعهد اإىل ماكتب رشيكة تمتتع بصفة اإ
عداد تقارير الحث  والفثص يف املعهد ، رشع 2005الحث  والفثص. ويف عام رير دولية لإعداد مجيع تقا بفضل عرشة اإ

عداد غالحية التقارير. وأأسهمت  فاحصني ويف بعض اجملالت التقنية فقط؛ وكن لبد من تلكيف املاكتب الرشيكة نفسها ابإ
س  دارة الحث  ادلويل والفثص المتهيدي ادلويل اإ هامًا جلياًل يف جودة الرباءات اليت أأصدرها املعهد هذه الرشاكة مع ماكتب اإ

ىل اجلودة العالية لتقارير الحث  والفثص اليت أأعدهتا املاكتب الرشيكة. وأأسهمت هذه الرشاكة أأيضًا مع مرور الوقت  نظرًا اإ
سهامًا جلياًل يف حتسني خربة فاحيص املعهد يف جمال الحث  والفثص وحتسني جودة معل الحث  والفثص يف  معهد تركيا اإ

 للرباءات.

ززت قدرات املعهد عىل الحث  والفثص ابنتظام نتيجة التخطيط الاسرتاتيجي للموارد البرشية ع  ، 2005منذ عام و  .34
والاستامثر يف الحنية التثتية التقنية الالزمة. وازدادت قدرات املعهد عىل الحث  والفثص، من حي  املوارد البرشية، أأكرث 

؛ وفضاًل عن ذكل، ازداد عدد تقارير الحث  والفثص اليت أأعدها املعهد أأكرث من عرش 2005م من عرش مرات منذ عا
. وتغطي قدرة املعهد عىل الحث  والفثص مجيع اجملالت التقنية بفضل فاحيص براءات مدرَّبني تدريحًا 2010مرات منذ عام 

ىل تعزيز قدرات املعهد عىل الحث ة خارجيًا خالل جيدًا يف مجيع اجملالت. ونظرًا اإ   والفثص، قل عدد الطلحات املعدَّ
 أأصحح املعهد يعدُّ مجيع أأعامل الحث  والفثص مجليع الطلحات احمللية.، 2015وات الأخرية؛ ففي هناية عام الس ن
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والانتقال من عدد قليل للغاية من الفاحصني ادلاخلني اذلين يغطون عددًا  2005ونتيجة لتطور املعهد منذ عام  .35
ىل توظيف أأكرث من  حمدوداً   100من اجملالت التقنية والاس تعانة مباكتب رشيكة لتنفيذ غالحية أأنشطة الحث  والفثص اإ

ىل ترتيبات الاس تعانة مبصادر خارجية، أأصحح املعهد  فاحص قادرين عىل تغطية مجيع اجملالت التقنية والقضاء عىل احلاجة اإ
دارة دولية. لفائدة املنطقة بأأمكلها فثص ادلويلالحث  والأأعامل قادرًا عىل "حتمل" املزيد من   دلى تعيين  كإ

 الفاحصون

 سامت الفاحصني

فاحصني بدوام كمل يف املعهد ويضطلعون مبهام الحث  والفثص. وميتكل مجيع فاحيص الرباءات  103يعمل حاليًا  .36
املاجس تري أأو ادلكتوراه أأو الطالب يف مرحةل  ابملئة من الفاحصني حاصلني عىل درجة 47درجة الحاكلوريوس عىل الأقل؛ و

جراء تعيني  ضافيني ويتوقع أأن يحدأأ فاحصون جدد أأعامهم  9ادلكتوراه. وفضاًل عن ذكل، اس هتل املعهد اإ فاحيص براءات اإ
ضافة . 2016فاحصًا حبلول اترخي تعييهنم املتوقع يف أأكتوبر  112. وعلي  س يعمل دلى املعهد 2016حبلول هناية شهر مارس  واإ
ضافيًا حبلول هناية عام  50اإىل ذكل، ي زمع تعيني   .2019فاحصًا اإ

" من لحئة املعاهدة اللتني 1"1.63" و1"1.36وعلي ، يس تويف املعهد مجموعة الرشوط املنصوص علهيا يف القاعدتني  .37
قل يش تغلون طوال ساعات عىل الأ  موظفجيب أأن يضم املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية مائة تنصان عىل أأن  "

 ".ادلوام العادية، وميلكون املؤهالت التقنية الالزمة لإجراء الحثوث

 توزيع فاحيص الرباءات حبسب جمالهتم التقنية

 )دوام كمل( عدد الفاحصني اجملال التقين

 45 املياكنياك

 29 الكهرابء والإلكرتونيات

 23 الكميياء

 6 التكنولوجيا احليوية

 103 اجملموع

 مسار التعيني

 جيب استيفاء الرشوط التالية لالنضامم كفاحص براءات مبتدئ: .38

 عين )يفضل امتالك درجة ماجس تري أأو دكتوراه(؛املال اجملامتالك درجة باكلوريوس عىل الأقل يف  -

تقان لغة أأجنحية )لغة واحدة عىل الأقل وحيحذ أأن تكون الإنلكزيية(؛ -  اإ

 يف امتحان اختيار املوظفني العامني؛احلصول عىل درجة عالية  -

 والشفهيي( ملعهد تركيا للرباءات. الكتايباخلاص )اجتياز الاختحار  -
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 وبعد اختيار فاحيص الرباءات املحتدئني، جيب استيفاء الرشوط التالية لالنضامم كفاحص براءات: .39

 اخلدمة املدنية للمرحشني؛ اجتياز اختحار -

 قين املعين توافق علهيا جلنة التثكمي؛تقدمي أأطروحة يف اجملال الت -

 لإتقان الكتايب.اجتياز اختحار ا -

 برامج التدريب

نشاط الابتاكري واجلدة وال  ضوعيالفثص املو و  والفثص الشلكيرباءات القانون  جمال يف تدريحاً  املعهد يوفر .40
 نظاَميو  (غريهام، و ESPACENETو، EPOQUENETوقواعد الحياانت ) والتطحيق الصناعي والوحدة والوضوح

للفاحصني ذكل، ينبغي  وفضاًل عن. اللغوية وراتادل( و التصنيف ادلويل للرباءات والتصنيف التعاوين للرباءاتتصنيف )ال 
  عن بعد للويحو واملكتب الأورويب للرباءات.أأن يلتثقوا بدورات التعلّ 

وأأنشطة التدريب اجلارية للفاحصني احلاليني  ويعرض اجلدول التايل ملخصًا لربامج التدريب املقدمة للفاحصني اجلدد .41
 مبا يف ذكل املدة املتوسطة للك تدريب:

 املدة املوضوع 

 التدريب الأسايس

 مقدمة عامة

 مقدمة -

 أأس حوعان

 قانون الرباءات -

 اإجراءات املنح -

 برجمية املعهد للرباءات -

 قواعد الحياانت -

 التفاقات ادلولية -

 مصادر خارجية
 دورات تعّل عن بعد -

 الندوات اليت نظمها املكتب الأورويب للرباءات - 

 

التدريب عىل الحث  

 والفثص

 مقدمة عن الحث 

 املفاهمي الأساس ية -

 أأس حوع

 التصنيف -

 نطاق الرباءات -

 اسرتاتيجيات الحث  -

فرادية -  دراسات اإ

 الوضوح/الوحدة

 املفاهمي الأساس ية -

 كفاية الإفصاح - أأس حوع

 الوحدة -
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 الوضوح -

 حالت معقدة -

فرادية -  دراسات اإ

عداد تقارير  طريقة اإ

 الحث 

 الصيغة الأساس ية -

 أأس حوع

 فئات الواثئق -

ضافية -  حالت اإ

 حتليل املطالحات )جدول السامت( -

فرادية -  دراسات اإ

EPOQUENet 

 مقدمة -

 أأس حوع
 الاس تعالمات الأساس ية/اسرتاتيجيات الحث  -

 اختيار/عرض/طحاعة الواثئق -

فرادية -  دراسات اإ

النشاط  –اجلدة 

 الابتاكري

 املفاهمي الأساس ية -

 أأس حوع

 احلاةل التقنية السابقة -

 فرتة السامح -

 التقيمي -

 الابتاكريتقيمي النشاط  -

فرادية -  دراسات اإ

 مصادر خارجية
 دورات تعّل عن بعد -

 ندوات ينظمها املكتب الأورويب للرباءات - 

 تدريب معيل 
تدريب عىل أأساس الكفاءة عىل يد  -

 فاحصني ممترسني وابس تخدام أأنشطة معلية
 أأشهر 3

 

 املس توى املتوسط

 الفزيايء/املياكنياك
 الابتاكري النشاط –ة اجلد -

 الوضوح -

 دةالوح -

 أأس حوعان

 أأس حوعان اتالإلكرتوني

صناعة الأدوية/الصناعات 

 الكاميوية
 أأس حوعان

 

 املس توى املتقدم

 املصنفات ادلورية
فرادية -  مرات/الس نة 4 دراسات اإ

 مراتن/الس نة منصات املناقشة -

متعلقة  دورات خاصة )غري

 ابلحث  والفثص(

 عن بعددورات تعّل  -
 

 ندوات ينظمها املكتب الأورويب للرباءات -
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آخر  أ
قضااي تتعلق مبعاهدة 

  التعاون بشأأن الرباءات
 أأس حوع

 بناء عىل الطلب أأو الأملانية أأو غريهام الفرنس ية - اللغة 

اليت يوفرها املكتب الأورويب  EPOQUENetشارك الفاحصون أأيضًا يف دورات تدريبية عىل قاعدة الحياانت  .42
للرباءات ويف ندوات وغريها من الأنشطة التدريبية الش حكية املتعلقة ابلحث  والفثص اليت نظمها املكتب الأورويب للرباءات 
والويحو. وفضاًل عن ذكل، مشلت الأنشطة التدريبية تحادل اخلربات وأأفضل املامرسات يف جمايل الحث  والفثص بني ماكتب 

 للرباءات والعالمات التجارية واملكتب الأملاين للرباءات والعالمات التجارية. اءات الرائدة مثل املكتب ادلامناريكالرب 

 اللغة

 ابملئة من الفاحصني بلغة اثلثة )الفرنس ية أأو الأملانية(. 12يتقن مجيع الفاحصني اللغتني الرتكية والإنلكزيية. ويل  .43

عاهدة اللتني امل" من 3"1.63" و3"1.36املنصوص علهيا يف القاعدتني تطلحات ءات امل تويف معهد تركيا للرباوعلي ، يس   .44
جيب أأن يكون حتت ترصف املكتب موظفون قادرون عىل الحث  والفثص يف اجملالت التقنية املطلوب تنصان عىل أأن  "

لهيا احلد الأدىن جملموعة الوحبهثا وحفصها، وملمون ابللغات الرضورية عىل الأقل لفهم اللغات احملرر هبا أأو امل اثئق املشار رتمج اإ
لهيا يف القاعدة   ".34اإ

 موارد الحث  والفثص

د فاحصو الرباءات يف معهد تركيا للرباءات ابملعدات التكنولوجية الالزمة  .45 بوصة  24 جحمها مزدوجة مثل شاشاتيزوَّ
التقنية الصناعية السابقة احلاةل واثئق أأدوات لرتمجة فضاًل عن الحث  والفثص،  عىل لمساعدةل  برجمياتيف غرف فس يحة و 
ىل لغات أأخرى.  ىل يمتتع مجيع الفاحصني بنفاذ كملو اإ اةل التقنية الصناعية احلللحث  عن  EPOQUENetقاعدة بياانت  اإ

الرتكية(  اإىل رباءات، مبا يف ذكلال)خدمة ترمجة  Espacenet املتوفرة عىلالرتمجة الآلية  خدماتس تخدم السابقة. وت  
 لغات الرشق الأقىص.احملررة بواثئق ال، ول س امي لفهم EPOQUENetاملتاحة يف نظام وظائف الرتمجة و 

 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املنصوص علهيا يف لواثئقلاحلد الأدىن قواعد بياانت الحث  و 

من  34يف القاعدة  نصوص علهياللواثئق امل  لواثئق، يمتتع معهد تركيا للرباءات ابحلد الأدىنص احلد الأدىن لفامي خي .46
 .للمعاهدةالالحئة التنفيذية 

 قواعد بياانت الحث 

 تشمل قواعد بياانت الحث  املتاحة للفاحصني ما ييل: .47

 (؛DWPIاذلي يضم النفاذ اإىل مؤرش الرباءات العاملي ) EPOQUENet (أأ  )

 ؛Springerو Elsevierو IEEE Xploreد بياانت جتارية مثل قواع (ب )
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(، وقواعد بياانت جملس الحثوث العلمية والتكنولوجية PATUNAقاعدة بياانت الرباءات الوطنية الرتكية ) (ج )
، كتب 600 000أأكرث من  ، ومجموعة منكمةل قاعدة بياانت واثئقية 375 اليت تشمل) EBSCOhostالرتكية مبا يف 

 احملفوظات الرمقية التارخيية(؛من وعة ، ومجمالرعاية الرسيريةنقطة ختص مراجع طحية و ، اتوفهارس املوضوع

وقاعدة بياانت  MEDLINEو Embaseو CAPLUSو BIOSISاليت تضم قواعد بياانت  STNمنصة  (د )
 امجلعية الكمييائية الأمريكية؛

املعهد الأورويب للمعلوماتية احليوية  –د بياانت جمانية مثل اخملترب الأورويب للحيولوجيا اجلزيئية قواع (ه )
(EMBL-EBIوو ) اهجةChEMBL  جراء حبوث استنادًا اإىل رمس الصيغ، واملركز الوطين اليت تتيح أأيضًا اإ

 (.NCBIللمعلومات يف جمال التكنولوجيا احليوية )

" اللتني تنصان عىل 2"1.63" و2"1.36وعلي ، يس تويف معهد تركيا للرباءات الرشوط املنصوص علهيا يف القاعدتني  .48
لي  جيب أأن يكون يف حوزة  أأن  " املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية عىل الأقل احلد الأدىن جملموعة الواثئق املشار اإ

ماكهنام احلصول علي ، عىل أأن يكون مرتحا عىل الوج  السلمي لأغراض الحث  عىل ورق أأو  34يف القاعدة  أأو يكون يف اإ
لكرتونية  ".بطاقات مصغرة أأو دعامة اإ

 ات الوطنيةرباءالمنح لإجراءات  الفرتة الزمنية

جراءات منح الرباءات .49 ودلى املعهد ترامك ياكد ل ي ذكر من معل الحث  . يتقدم معهد تركيا للرباءات برسعة يف اإ
 والفثص يف الطلحات احمللية. ويحنّي  اجلدول التايل الوقت الالزم ملسارات الحث  والفثص واملنح.

 )الأشهر(الفرتة الزمنية  بداية الفرتة من املؤرش

 أأشهر* 9 من اترخي الإيداع حىت الحث 

 شهرًا** 12 من فرتة نرش تقرير الحث  حىت الفثص الأويل

 س نتني اإىل ثالث من اترخي الإيداع حىت املنح

يداع الطلب.  شهراً  15، ميكن تقدمي طلب للحث  خالل الرباءات الرتيكرسوم مل وفقاً  * وعىل املعهد أأن ينتظر من اترخي اإ
يداع  ىل بعض التأأخري قبل  ماطلب الحث ، اإ  تقرير صدارط املهةل الزمنية الالزمة لإ الحث . وذلكل، فاإن متوس بدايةيؤدي اإ
 .أأشهر 9 الحث 

ىل وع .للتأأكد من عدم معارضة الغرينرش تقرير الحث   عىلأأشهر  6مرور بعد ، يحدأأ الفثص ملرسوم الرباءات الرتيك ** وفقاً 
ىل تأأخري مدت   أأشهر قبل بداية الفثص. وذلكل، فاإن متوسط املهةل الزمنية  6املعهد أأن ينتظر انقضاء هذه الفرتة، ما يؤدي اإ

 شهراً. 12الالزمة لإصدار تقرير الفثص الأول 

ننا عىل ثقة اتمة من أأن الوقت الالزم ملعاجلة طلحات الرباءات سينخفض بفضل تعيني فاذكل،  وفضاًل عن .50 حيص فاإ
. ونتيجة ذلكل، س تكون همل معاجلة الحث  والفثص أأقل من املهل ادلنيا املنصوص علهيا يف 2016الرباءات اجلدد يف عام 

دارة اجلودة.ل" من الالحئة التنفيذية 2"1.63" و1"1.36القاعدتني   لمعاهدة. وس ت ضمن اس تدامة هذه املهل بفضل نظام اإ
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 القدرات املؤسس ية

د أأدىن حبو يف غضون فرتة زمنية أأقرص خدمات  الإجراءات وتقدمي  همل أأجل تقصري من املعلوماتية الحنية ن املعهدحسَّ  .51
جراءات الأمتتة. لعيوب يف من ا ىلاإ ضافة اإ ذ  مكتب خاٍل من الورق املعهد فاإنذكل،  واإ الطلحات  ئة من مجيعمل اب 95 ىيتلقاإ

مقنت كمل احملفوظاتذكل،  فضاًل عن. و عرب الإنرتنت ىل لأغراض الحث .  فهرس لها وُأعدّ  ر  اخلدمات وميكن النفاذ أأيضًا اإ
لكرتونية، حي   املعهد قدهماياليت  الش حكية للهيئات احلكومية عرب بوابة دمات اخلمجيع توفَّر من خالل وسائل اإ

لكرتونية  واحدة. اإ

أأي أأن   1/6/2015اعتحارًا من  يف قبول الإيداعات عرب النظام الإلكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات املعهدبدأأ و  .52
ميكن ملقديم الطلحات أأن يودعوا طلحات الرباءات ابس تخدام هذا النظام دلى املعهد مككتب لتلقي الطلحات وأأن يمتتعوا مبزااي 

لكرتوين النظام مثل اخلدمة التفاعلية احلديثة واحلد من الأخطاء وزايدة الفعالية. ويدرك املس تخدمون احملليون فوائد النظام الإ 
دراكً اتمًا؛ ومنذ بداية قبول املعهد لهذا النوع من الإيداعات، فقد أأودعت حنو  ابملئة من  70ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإ

 طلحات الرباءات عرب النظام الإلكرتوين.

دارة .6  اجلودة اإ

 س ياسة اجلودة

الحث  ات وخدمات عالية اجلودة يف جمال منتجتقدمي يف جبد خلدمة أأحصاب املصاحل واملس تخدمني  يعمل املعهد .53
 . وينهتج املعهد س ياسة اجلودة التالية يف هذا الصدد:والفثص

  ؛مودعي طلحات الرباءات واحملامنيتوفري خدمات عىل أأعىل مس توايت اجلودة مبا يريض 

 صدار تقارير حب  وحفص الالزتام  ؛والقوانني واملعاهداتىل اللواحئ بناء ع ومتسقة ونزهية وشفافة موثوق هبا ابإ

  ؛والتطور التكنولويج رباءاتاليف نظام  الإسهاميف الوقت املناسب ل رباءاتمنح الضامن 

 حلفاظ عىل عالقات تعاونية مع مودعي طلحات الرباءات واحملامني للثصول عىل تعليقات فعاةل لتعزيز جودة ا
عدادفعالية و   والفثص؛الحث  تقارير  مسارات اإ

  وزايدة معارف فاحيص الرباءات وتعزيز قدراهتممن خالل التدريب املس متر  اخلدماتجودة  تثسنيالالزتام ب. 

ىل تعزيز .54 دارة اجلودة،  وسعيًا اإ  معياريمكرجع  2016يف عام  ISO 9001حلصول عىل شهادة يزمع املعهد افعالية نظام اإ
دارة اجلودة   .في لنظام اإ

دارة اجلودة مبا يتفق مع الفصل  ويرد .55 من املحادئ التوجهيية  21يف املرفق الرابع من هذه الوثيقة تقرير أأويل عن نظام اإ
 للحث  والفثص المتهيدي ادلوليني بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
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 مسائل أأخرى .7

 أأنشطة التعاون ادلويل

 التقين بغيةمع الوكةل الأملانية للتعاون  1999و 1995 عايم متدة بنيالفرتة امل  يف أأول مرشوع دويل هلب اضطلع املعهد .56
نشاء الحنية   بني عايمالفرتة املمتدة  املرشوع الثاين مع الحنك ادلويل يفذ نفو زمة وتطوير القدرات املؤسس ية. املادية الالاإ

نشاء أأنظمة ، للمعهداملادية هدف اإىل حتدي  الحنية و ، 2006و 1999  خاصة ابمللكية الفكرية احلديثة، وبرجميات معلوماتيةواإ
عادة هندسة خدمات امللكية الفكرية وتدريب الفاحصني. ونفذ املرشوع ادلويل الثال  و حسب الطلب،  طاراإ منظمة  يف اإ

ىل التعاون الإساليم ابلتعاون مع املركز الإساليم لتمنية التجارة، و  كرية بني يف جمال امللكية الف التقنيةالقدرات  تعزيزهدف اإ
احملمكة مع  2011و 2010 بني عايمالفرتة املمتدة  نفذ مرشوع التعاون ادلويل الأخري يفو أأعضاء منظمة املؤمتر الإساليم. 

طار مرشوع التوأأمة املمول من الاحتاد الأورويبلل الاحتادية الأملانية ، رباءات واملؤسسة الأملانية للتعاون القانوين ادلويل يف اإ
امللكية  املتخصصني يف جمال قضاةالو  للفاحصني يف املعهدالقدرات التقنية  تعزيزلفثص، و لمبادئ توجهيية هدف اإىل وضع و 

 الاحتاد الأورويب. السوابق القانونية يفتركيا مع يف الفكرية، وضامن مواءمة ترشيعات امللكية الفكرية 

ابلتعاون مع اضطلع املكتب، ذكل،  فضاًل عنو . بدلاً  27مع ماكتب وطنية يف  ةأأنشطة تعاون ثنائيب يضطلع املعهد .57
ىل توفري  أأنشطة، بمكتب كوراي للملكية الفكريةو مكتب ادلوةل للملكية الفكرية يف مجهورية الصني الشعحية  ثنايئ نفاذ هتدف اإ

ىل قواعد بياانت الرباءات الوطنية.  اإ

مثل الويحو  ادلولية يف جمال امللكية الفكريةجسل طويل من التعاون املمتاز مع العديد من املنظامت  دلى املعهدو .58
ضافة اإىل ذكل، السوق ادلاخلية. و  مواءمةواملكتب الأورويب للرباءات ومكتب  مع منظمة  وثيقةعالقات حياف  املعهد عىل اإ
 .تحدة الاقتصادية لأوروابوجلنة الأمم امل  يف امليدان الاقتصادي التجارة العاملية ومنظمة التعاون والتمنية

ىل الويحو يتيح 2012برانمج زماةل منذ عام  نفذ املعهد والويحوو  .59 لكتساب خربة يف معاجلة طلحات  انتداب فاحصني اإ
س يصحح فاحصو املعهد مؤهلني للعمل كجهة  ،هذا الربانمجوبفضل العالمات التجارية ادلولية املودعة بناء عىل نظام مدريد. 

زماةل التوس يع برانمج  ويعزتم املعهدطلحات العالمات التجارية ادلولية. تطرهحا د املاكتب ومعاجلة أأية مشالكت ق التصال بني
 .أأيضاً  لتغطية نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

امللكية  ماجس تري دويل يف جمال ، عىل برانمج2014، منذ عام تعاواًن وثيقاً أأكدميية الويحو وقد تعاون املعهد مع  .60
 .2017-2016العام ادلرايس ي س هتل يف جامعة أأنقرة خالل ، وس 2015لربانمج يف عام . واس ت مكل مضمون االفكرية

نشاء أأكدميية امللكية الف والويحو وتعاون املعهد .61 هذه ادلراسات يف عام ت كثف . وقد2010كرية يف تركيا منذ عام عىل اإ
كمل الأكدميية  تحارش كدميية. ومن املتوقع أأنلأ اوالويحو، بدأأ تدريب مدريب  املعهد، ومبوجب مذكرة التفامه املوقعة بني 2014
 كفية لإدارة املناجه الأكدميية.قدرات مجموعة املدربني واخلرباء اكتساب مبجرد  2017يف عام  وظائفها

م املعهد والويحو لك .62 خلطة العمل الس نوية املتفق علهيا.  الإعالمية، وفقاً والأنشطة  أأنشطة التوعيةسلسةل من  عام وينّظ 
يف  والقضاء ،  والتطوير، وماكتب نقل التكنولوجيا، والوكلت احلكوميةومراكز الحث ،عمل اجلامعاتال وتس هتدف خطة

 امللكية الفكرية.املتخصصني يف جمال احملامني جمال امللكية الفكرية، و 

فائدة س نوية تركز عىل الحث  والفثص ل يةبرامج تدريب  عىل تنظميواملكتب الأورويب للرباءات  يتعاون املعهد وابملثل، .63
ومراكز الحث   ،دف اجلامعاتس هتتوعية ونرش املعلومات ت لل  هذه الربامج أأنشطةوتتضمن . يف املعهد فاحيص الرباءات

 والكء الرباءات.، و والتطوير، وماكتب نقل التكنولوجيا
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 تقيمي الإدارات الأخرى للمعهد .8

جراءات تعيني الإ  مع ش ياً امت .64 ، عاهدةاملاحتاد عية ادلولية عىل النثو املتفق علي  يف ادلورة السادسة والأربعني مجل  داراتاإ
استيفاء  للرباءات والعالمات التجارية يف تقيمي مدى ياس حان ومكتب اإ عىل مساعدة مكتب كوراي للملكية الفكرية  حصل املعهد

دارة دولية عايري التعيني مل املعهد  .للحث  ادلويل والفثص المتهيدي ادلويلكإ

س حانياويرد يف مرفق هذه الوثيقة تقريرا التقيمي الصادران عن مكتب كوراي للملكية الفكرية ومكتب  .65 للرباءات  اإ
ىل املعهد يف ديسمرب   .2016ومارس  2015والعالمات التجارية والذلان يلخصان بعثات تقيص الوقائع اليت أأوفدت اإ

 الرابع[ ]ييل ذكل املرفق
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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 
 

 البحث الدويل والفحص التمهيدي الدويل إطار مشرتك إلدارة اجلودة ألغراض
 
 

 التقرير األويل بشأن نظام إدارة اجلودة

عدادمن   معهد تركيا للرباءات اإ

دارة اجلودة عىل النثو املحني يف هذا المنوذج.ينبغي لالإدارة أأن تقدم معلومات أأساس ية عامة   عن نظام اإ

أأسفل لك عنوان  وتعترب الأوصاف الواردة أأسفل لك عنوان رئييس يف هذا المنوذج أأمثةل لنوع املعلومات اليت ينبغي أأن تدرج
ن أأرادت وكيفية تنظميها.  ضافية غري تكل املحينة يف هذه الوثيقة اإ دارة أأن تضيف معلومات اإ  ذكل.وللك اإ

 (3.21اإىل  1.21املقدمة )الفقرات 

دارة اجلودة اخلاص  ىل أأي مرجع أأو أأساس معياري معرتف ب  لنظام اإ ن اقتىض الأمر، جيوز لالإدارة يف هذه النقطة الإشارة اإ اإ
دارة اجلودة"ISO 9001، مثل 21هبا جبانب الفصل   ، حتت عنوان "مرجع معياري لنظام اإ

دارة اجلودة  عىل سبيل املثال:  "(EQS)، نظام اجلودة الأورويب ISO 9001"مرجع معياري لنظام اإ

طارات الأوصاف، كحد أأدىن، حتت العناوين التالية دارة بعد ذكل املعلومات الواردة يف اإ  وتقدم لك اإ

جراءات منح الرباءات. ويغطي النظام معاجلة  وضع معهد تركيا للرباءات نظامًا لإدارة اجلودة يغطي مجيع اخلدمات اخلاصة ابإ
دارة اجلودة كمل همام  و لحثوث ادلوليةل طلحات الرباءات خالل املرحةل ادلولية  مس تعد ملحارشة أأعامهل دلى هو . ويؤدي نظام اإ

 .2016عاهدة يف عام امللأربعني مجلعية احتاد تعيين  يف ادلورة الثامنة وا



PCT/CTC/29/2 
Annex IV 
2 
 

دارة اجلودة  من معهد تركيا للرباءات التقرير الأويل بشأأن نظام اإ

 

دارة  2016 خالل عام ISO 27001و ISO 9001 يتشهاد الإجراءات للثصول عىل واس هتل املعهد مكرجع معياري لنظام اإ
 من أأجل ما ييل: اجلودة

 دارة اجلودة تعزيز  ،فعالية نظام اإ
  من حي  اجلودة ءاللعمافهم متطلحات، 
  اليت تتطلب التثسني لالرتقاء ابجلودة،حتديد اجملالت 
 أأصول املعلومات ضامن أأمان، 
 .حتسني رضا العمالء، وحتقيق التثسني املس متر لأداء النظام 

عداد تقارير حب  وحفص عالية اجلودة يف الوقت املناسب.  وهيدف املعهد من حي  اجلودة اإىل دارة اإ ودلى املعهد أأنظمة اإ
 لرباءات الوطنية.جودة راخسة لإجراءات منح ا

رضا العمالء، والتواصل الفعال واملمثر مع  تشمل ضامن اجلودةرئيس ية ل ، تدابري1994واختذ املعهد، منذ تأأسيس  يف عام 
واملحادئ رباءات الطلحات  مساراتوبرجميات لتتبع لك  جيدة، معلوماتيةبنية و منصة نقاش داخيل، و أأحصاب املصلحة، 

 التوجهيية للحث  والفثص.

جابة  ومه مس تعدون جيداً  تدريحاً مركز التصال  وموظف دّر بيف س ياق رضا العمالء، و أأس ئةل املس تخدمني عىل  عنلالإ
جياد حلول لحتياجاهتم.  ىل املعهد عرب موقع  الإلكرتوين الفور ومساعدهتم عىل اإ ( www.tpe.gov.tr)وميكن دامئًا النفاذ اإ

للثصول عىل أأي معلومات ختص امحلاية مبوجب براءات مثل اللواحئ والقوانني والواثئق الإعالمية واملحادئ التوجهيية 
 الطلحات. لإعداد

ىل احلفاظ عىل  م املعهد لك عامالتواصل الفعال واملمثر مع أأحصاب املصلحة، وسعيًا اإ لإدارة اجامتعات استشارية منتظمة  ينّظ 
آراء و احلالية مع والكء الرباءات واملس تخدمني.  اتاملامرسالآراء يف  املعهد بغية تحادل الكء وتراعى يف هذه الاجامتعات أأيضًا أ

 الحث  والفثص.نتجات وخدمات فامي يتعلق مب الرباءات 

ادلورية.  تناقش القضااي املعقدة يف الاجامتعاتو . في  بفضل منصة املناقشة بنية اتصالت داخلية فعاةل جداً  وميتكل املعهد
وبذكل، ي سعى اإىل حتقيق املواءمة يف عرب الش حكة ادلاخلية. وتتاح للك الفاحصني  وتصنَّف ل القرارات الهنائيةوتسجَّ 

عن طريق املوقع الإلكرتوين  واملحادئ التوجهيية للحث  والفثص متاحة لفاحيص املعهد واملس تخدمني اخلارجيني. املامرسات
املحادئ احملامك يف التقيمي اذلايت للمعهد ومراجعة و . وتراعى القرارات الصادرة عن منصة املناقشة )www.tpe.gov.tr(معهد لل 

 لحث  والفثص.ل التوجهيية 

دارة برجميات لتتبع لك و  معلوماتية جيدةحنية ويمتتع املعهد ب  الرباءات ملفات مسارات طلحات الرباءات عن طريق برجمية اإ
(PATUNA دارة اجلودة ليضم بياانت خمتلفة ختص طار نظام اإ دارة تقارير الحث  والفثص يف اإ (. ووضع املعهد برانمج اإ

واللكامت املفتاحية ومجموعات اللكامت وامجلل املقتطعة واللغة أأو  املس تخدمة مسارات الحث  والفثص مثل قواعد الحياانت
وفقًا للتصنيف ادلويل للرباءات، وفئات واثئق التقنية الصناعية السابقة وقامئة جبميع  حاهتاتركي اللغات املس تخدمة والفئات أأو 

 .الحث  مضن قواعد الحياانت املس تخدمةالحياانت املس تخدمة يف 

دارة اجلودة املعهد وأأعد دارة اجلودة مجليع دليل اإ جراءات منح الرباءاخلدم، ووضع نظام اإ حبي  يغطي  اتات املتعلقة ابإ
مسارات طلحات الرباءات يف املرحةل ادلولية ومعليات الحث  ادلولية. وعلي ، فسيمتتع املعهد بنظام داخيل لضامن اجلودة 

http://www.tpe.gov.tr/
http://www.tpe.gov.tr/
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دارة دولية خالل ادلورة الثامنة دما يعنيَّ لحث  والفثص المتهيدي ادلوليني عنل من املحادئ التوجهيية  21يتوافق مع الفصل   كإ
 .2016حتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املزمع عقدها يف عام والأربعني مجلعية ا

 القيادة والس ياسة العامة .1

كيد  4.21  :داخلياً  متوفرة الواثئق وأأنتوثيق ما ييل بوضوح، تأأ

 س ياسة اجلودة اليت وضعهتا الإدارة العليا. )أأ(

فراد  )ب( دارة اجلودة مبوجب تفويض الإدارة العليا وأأسامؤمه. ولنيؤ املسأأدوار الهيئات والأ  عن نظام اإ

فراد  يحنيخمطط تنظميي  )ج( دارة اجلودة. ولنيؤ املسمجيع الهيئات والأ  عن نظام اإ

 تضع الإدارة العليا س ياسة اجلودة. )أأ(

 وتتأألف س ياسة اجلودة من العنارص التالية:

 ؛والكء مودعي طلحات الرباءات والخدمات عىل أأعىل مس توايت اجلودة مبا يريض يوفر املعهد •

صدار تقارير حب  وحفص يلزتم املعهد • بناء عىل اللواحئ والقوانني  ومتسقة ونزهية وشفافة موثوق هبا ابإ
 ؛واملعاهدات

 ؛التكنولويجرباءات والتطور اليف نظام  الإسهامرباءات يف الوقت املناسب لمنح ال يضمن املعهد •

للثصول عىل تعليقات فعاةل  والكء الرباءاتعىل عالقات تعاونية مع مودعي طلحات الرباءات و املعهد ف  احي •
عدادلتعزيز جودة وفعالية   والفثص؛الحث  تقارير  مسارات اإ

معارف فاحيص الرباءات  وتوس يعمن خالل التدريب املس متر  اخلدماتتثسني جودة يلزتم املعهد ب  •
 .قدراهتم يزوتعز 

طار معليات  عداد مرشوع س ياسة اجلودة مث توافق علهيا رمسيًا الإدارة العليا وتس تعرضها دوراًي يف اإ دارة الرباءات اإ وتتوىل اإ
 املراجعة ادلاخلية. وت نرش س ياسة اجلودة عىل الش حكة ادلاخلية.

 )ب(

حفص الرباءات. ويعنّي  أأحد كحار فاحيص  : يتوىل مدير اجلودة مسؤولية مجيع قضااي اجلودة يف مسارمدير اجلودة
الرباءات ميتكل معرفة وخربة واسعة يف جمال اجلودة مدير اجلودة. وحيلل مدير اجلودة، ابلتنس يق مع قادة الوحدات، نتاجئ 

جراءات اجل التعليقاتمراقبة اجلودة وحييل  عداد اإ ىل الإدارة العليا. ويتعاون مدير اجلودة مع قادة الوحدات عىل اإ ودة اإ
 وترس يخها. ويس تعرض مدير اجلودة متطلحات العمالء ويضمن اس تجابة فاحيص الرباءات لها.

: يتوىل قادة الوحدات مسؤوليات مجيع املسائل املتعلقة ابجلودة يف وحداهتم. ويتثقق قادة الوحدات قادة الوحدات
لحث  ل من تقارير الحث  والفثص عشوائيًا للتأأكد من أأن هذه التقارير تامتىش مع القوانني واللواحئ واملحادئ التوجهيية 

ىل مدير اجلودة. تعليقاهتم عىلوالفثص. وفضاًل عن ذكل، حييل قادة الوحدات   النتاجئ اإ
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 : يتأألف فريق اجلودة من مجيع قادة الوحدات.فريق اجلودة

 )ج(

دارة اجلودة  الشلك التنظميي لنظام اإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارة الرباءات  رئيس اإ

 مدير اجلودة

 4قائد الوحدة  3قائد الوحدة 

 

 2قائد الوحدة 

. التكنولوجيا 4

 احليوية

الإلكرتونية . الصناعات 3

 والإلكرتونيات واحلواسيب
. الصناعات الكمييائية 2

واملعدنية وصناعة 

 الأدوية والأغذية

مدير حتسني املحادئ 

 التوجهيية
 مدير التدريب

فريق حتسني املحادئ 

 التوجهيية
 فريق اجلودة فريق التدريب

 1قائد الوحدة 

 . بناء الآلت1



PCT/CTC/29/2 
Annex IV 
5 
 

دارة اجلودة  من معهد تركيا للرباءات التقرير الأويل بشأأن نظام اإ

 

دارة اجلودة ابلإ ، مثالً جدولتوضيح )عن طريق  5.21 من املحادئ  21الفصل  ملتطلحات دارة( مدى استيفاء نظام اإ
 بدًل من ذكل، بيان املواضع اليت ل تس تويف فهيا الإدارة هذه ،أأو التوجهيية للحث  ادلويل والفثص المتهيدي ادلويل.

 .املتطلحات

 مدى الاستيفاء 21الفصل  متطلحات

 منعدم جزيئ كمل

    توفر س ياسة اجلودة )أأ(  4.21

دارة اجلودة وأأسامهئم ولنيؤ املسحتديد أأدوار  )ب(      عن نظام اإ

    توفر خمطط تنظميي )ج( 

دارة اجلودة ملتطلحات الفصل   5.21     21تأأكيد استيفاء نظام اإ

دارة اجلودة )أأ(  6.21 آليات ضامن فعالية نظام اإ     أ

    التثسني املس مترمراقبة معلية  )ب( 

    لموظفني هبذا املعيارل الإدارة توعية )أأ(  7.21

دارة اجلودة اب اتساق )ب(       لإدارةاملحادئ التوجهيية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات مع نظام اإ

دارية( )أأ   8.21   اإجراء مراجعات اإ
1

  

    اس تعراض أأهداف اجلودة )ب( 

    الإدارةالتوعية بأأهداف اجلودة يف مجيع أأقسام  )ج( 

دارة اجلودة بغية: )أأ(  9.21   اإجراء مراجعة س نوية لنظام اإ
1

  

دارة اجلودة مع متطلحات الفصل  "1" ب()    21حتديد مدى تطابق نظام اإ
1

  

 
لمحادئ التوجهيية ملعاهدة التعاون ل الحث  والفثص  امتثالحتديد مدى  "2"

 الرباءاتبشأأن 

 
1

  

  مهنج موضوعي وشفاف)ج(  
1

  

  24.21للفقرة  اً اس تخدام مدخالت تشمل معلومات وفق )د( 
1

  

  تسجيل النتاجئ ()ه 
1

  

    التأأكد من رصد أأعحاء العمل الفعلية والتكيف معها  10.21

    :وجود بنية حتتية لضامن مكية موظفني "1" 

 

    كفية للتعامل مع تدفق العمل )أأ(

    التقنية حتاف  عىل املؤهالت التقنية للحث  والفثص يف مجيع اجملالت )ب(

    34 حتاف  عىل التسهيالت اللغوية لفهم اللغات وفقًا للقاعدة )ج(

داريني همرة "2"     :بنية حتتية لتوفري مكية موظفني اإ

 
    دلمع املوظفني املؤهلني تقنياعىل مس توى يؤهلهم )أأ( 

     لتوثيق السجالت )ب(

                                                
1
دارة اجلودة يف عام    .2017ي زمع اإجراء املراجعة ادلاخلية الأوىل لنظام اإ
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 مدى الاستيفاء 21الفصل  متطلحات

 منعدم جزيئ كمل

    التأأكد من وجود معدات مناس حة لإجراء الحث  والفثص "3" 

     34للقاعدة  اً التأأكد من توفر الواثئق وفق "4"

    علهيا تعلاميت ملساعدة املوظفني يف فهم معايري اجلودة والترصف بناءً )أأ(  "5"

    تحاع اإجراءات العمل بدقة واحملافظة عىل حتديهثاتعلاميت ل )ب( 

    برانمج التعل والتطوير لضامن توفر املهارات املطلوبة للحث  والفثص واحملافظة علهيا )أأ( "6" 

    اجلودة الامتثال ملعايريأأمهية برانمج التعل والتطوير لضامن وعي املوظفني ب )ب( 

    الطلب تلحيةنظام لرصد املوارد املطلوبة ل وجود )أأ(  "7" 

    والفثص وجود نظام لرصد املوارد املطلوبة لالمتثال ملعايري اجلودة يف الحث )ب(  

آليات مراقبة لضامن اإصدار تقارير الحث  والفثص يف الأوقات احملددة "1" 11.21     أ

آليات مراقبة  "2"     العملالطلب وترامك التقلحات يف جحم أ

    :نظام داخيل لضامن اجلودة للتقيمي اذلايت "1" 12.21

    لستيفاء املحادئ التوجهيية للحث  والفثص )أأ(

    لإرسال ردود الأفعال للموظفني )ب(

    رير بشأأن التثسني املس مترانظام لقياس الحياانت ورفع التق "2"

    الإجراءات املتخذة لتصثيح العجز يف أأعامل الحث  والفثصنظام للتثقق من فعالية  "3"

    الهيئاتاملامرسات بني  أأفضل موظف اتصال يساعد يف حتديد )أأ(  14.21

    موظف اتصال يتوىل التثسني املس متر )ب( 

الأخرى للثصول عىل ردود  الهيئاتاةل مع موظف اتصال يوفر حلقة اتصال فعّ )ج(  

 الأفعال والتقيمي

   

    نظام مالمئ للتعامل مع الشاكوى )أأ( "1" 15.21

    لختاذ الإجراءات الوقائية/التصثيثية مناسبنظام  )ب(

    لتوفري ردود الأفعال للمس تخدمني مناسبنظام  )ج(

    اإجراء لرصد رضا املس تخدمني وتصورمه )أأ( "2"

    ةاإجراء للتأأكد من تلحية الاحتياجات والتوقعات املرشوع )ب(

رشادات واحضة ودقيقة للمس تخدم بشأأن اإجراءات الحث  والفثص "3"     اإ

ذا كنت  "4"     تتيح أأهداف اجلودة اخلاصة هبا للعامة وكيفية ذكل الإدارةحتديد ما اإ

نشاء حلقة اتصال مع الويحو واملاكتب   16.21     /املعينةامل ختارةاإ

دارة اجلودة ابلإ   17.21     موصوف بوضوح )يف دليل اجلودة مثاًل( دارةنظام اإ

عداد الواثئق اليت يتأألف مهنا دليل اجلودة وتوزيعها)أأ(   18.21     اإ

    ةتوفر الوسائط دلمع دليل اجلود)ب(  

    اختاذ اإجراءات مراقبة الواثئق)ج(  

دارة اجلود دارةس ياسة جودة ابلإ  "1" 19.21     ةوالالزتام بنظام اإ
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 مدى الاستيفاء 21الفصل  متطلحات

 منعدم جزيئ كمل

دارة اجلودة "2"      نطاق نظام اإ

    وليات تنظميية وهيلك تنظمييؤ مس "3"

    دارةوثقة يف الإ امل اإجراء العمليات "4"

    وتنفيذها توفر املوارد لإجراء العمليات "5"

دارة اجلودةوصف التفاعل بني العمليات  "6"     والإجراءات يف نظام اإ

    وحتديد ماكن احلف ف  تسجيل أأي الواثئق حت   "1" 20.21

  تسجيل نتاجئ املراجعة الإدارية "2"
2

  

    تسجيل ما يتعلق بتدريب املوظفني وهماراهتم وخرباهتم "3"

  مع املعايري عىل اتساق العمليات الأدةل "4"
2

  

  مراجعات املتطلحات املتعلقة ابملنتجاتنتاجئ  "5"
2

  

    نفذة يف لك طلبتسجيل معلية الحث  والفثص امل   "6"

    تسجيل الحياانت مبا يسمح بتعقب العمل الفردي "7"

دارة اجلودة "8"   تسجيل معليات التدقيق يف نظام اإ
2

  

  املتسقة مع املعايريتسجيل الإجراءات املتخذة حيال املنتجات غري  "9"
2

  

  تسجيل الإجراءات املتخذة حيال الإجراءات التصثيثية "10"
2

  

  تسجيل الإجراءات املتخذة حيال الإجراءات الوقائية "11"
2

  

     تسجيل واثئق معليات الحث "12"

    تسجيل قواعد الحياانت املس تخدمة يف الحث  "1" 21.21

    الحث  الحث  وتركيحة اللكامت وتشذيب اللكامت أأثناءتسجيل لكامت  "2"

    تسجيل اللغات املس تخدمة يف الحث   "3"

    املس تخدمة يف الحث  وتركيحاهتاتسجيل الأصناف  "4"

    تسجيل قامئة جبميع بياانت الحث  املس تخدمة يف قواعد الحياانت املس تخدمة "5"

    الأخرى املتصةل ابلحث تسجيل املعلومات  "6"

    الحث  وتربير ذكل أأي قصور يفتسجيل  "7"

    املطالبوضوح يف نقص أأي تسجيل  "8"

    انعدام الوحدةتسجيل  "9"

  اخلاصة هبا تقارير بشأأن اإجراءات املراجعة ادلاخلية  22.21
3

  

اإىل  23.21

25.21 

 
 ةللمراجعات ادلاخليمعلومات اإضافية حول املدخالت الإضافية 

 
4

  

                                                
2
دارة اجلودة   ست س تخرج السجالت وت س تعرض النتاجئ بعد أأول مراجعة داخلية لنظام اإ
3
دارة اجلودة.س ي عدُّ   دارة اجلودة بعد أأول مراجعة داخلية لنظام اإ  التقرير عن مسارات املراجعة ادلاخلية لنظام اإ
4
دارة اجلودة.  دارة اجلودة، س تحدد املعلومات الإضافية اخلاصة مبسارات املراجعة ادلاخلية لنظام اإ  بعد أأول مراجعة داخلية لنظام اإ
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دارة اجلودة  من معهد تركيا للرباءات التقرير الأويل بشأأن نظام اإ

 

 مدى الاستيفاء 21الفصل  متطلحات

 منعدم جزيئ كمل

    26.21التقرير املحديئ اذلي نصت علي  الفقرة   26.21
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دارة اجلودة  من معهد تركيا للرباءات التقرير الأويل بشأأن نظام اإ

 

ىل اخملطط التنظميي، الهيئات والآليات اليت تس تعني هبا الإدارة لضامن:  6.21  توضيح، مع الإشارة اإ

دارة اجلودة؛  )أأ( فعالية نظام اإ

متر.و )ب(   تقدم معلية التثسني املس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارة اجلودة وضامن فعاليت . يتوىل مدير اجلودة وفريق اجلودة مسؤولية  فريق اجلودة يعقد ، الفعاليةلضامن و حتسني نظام اإ
، وأأوج  القصور يف مواعرتاضاهت نياملس تخدم ىشاكو و ، الحياانت مثل اس تعراضات قادة الوحدات  لكقميياجامتعات س نوية و 
وتقميَّ . لوالكء ومقديم الطلحاتالاجامتعات مع االتعليقات املنبثقة عن و  ادلراسات الاس تقصائية،نتاجئ و الحث  والفثص، 

فريق التوجي  لقاءات مع " وفضاًل عن ذكل، ت عقد. املالمئةالوقائية /الإجراءات التصثيثية مث تتخذس نوية ال جامتعات الانتاجئ 
دارة اجلودة و الاقتضاء،  دأأن يراجعا، عندير اجلودة وفريق اجلودة . وميكن ملوالتدريب"  الإدارة.تعديهل مع  أأن يناقشانظام اإ

  

 كحري الفاحصني

حيدد الفئة الأساس ية 

وفقًا للتصنيف ادلويل 

 للرباءات

 فاحص الحث  والفثص

حيدد فئة التصنيف ادلويل للرباءات 

 ويفهم الاخرتاع ويعد التقرير

 فاحص اثين

% من 100)يتثقق من 

 التقارير(

 منصة املناقشة

يشارك فهيا قادة الوحدات والفاحصون ذوو اخلربة 

 املسؤولونوالفاحصون 

 فريق اجلودة

% من التقارير 5خيتار 

 عشوائيًا للتثقق مهنا

 وحدات الحث  والفثص

 النظام

يوزع الطلحات عىل 

الفاحصني وفقًا لفئة 

التصنيف ادلويل 

 للرباءات

 مقدم طلب الرباءة/وكيل الرباءة

 فريق التدريب

 املوظفون املسؤولون عن الإجراءات الشلكية

 اجلودةمدير 

 فريق املحادئ التوجهيية
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دارة اجلودة  من معهد تركيا للرباءات التقرير الأويل بشأأن نظام اإ

 

 مبا يف ذكل: ،التنظميية واملتطلحاتاملعاهدة  مبتطلحات ملوظفهيا أأمهية الوفاءالإدارة توضيح كيف تحني  7.21

 تكل املتعلقة هبذا املعيار؛ )أأ( 

دارة اجلودة ابلإدارة. الامتثال )ب(   لنظام اإ

دارة معهد تركيا للرباءات اجامتعات مرة يف الس نة عىل الأقل مع مجيع املوظفني بشأأن سري معل املعهد. ويف هذه  تعقد اإ
دارة الرباءات معلومات عن الأداء الس نوي لإدارت  وتناقش الأهداف املنشودة خالل العام املقبل.  م رئيس اإ الاجامتعات، يقّد 
وميكن للفاحصني وغريمه من املوظفني أأن يحدوا خالل هذه الاجامتعات اقرتاحاهتم وشاكوهيم وتعليقاهتم بشأأن مسار الحث  

 والفثص بل بشأأن أأي من الأمور اخلاصة ابملعهد كرشوط املعاهدة والرشوط التنظميية.

 ءات وغريمه من املوظفني.وجتري الإدارة دراسات اس تقصائية وتوزع اس تبياانت لتحديد رضا فاحيص الربا

وفضاًل عن ذكل، يقميَّ أأداء لك فاحص وحتدد الأهداف املنشودة اجلديدة للك فاحص خالل العام املقبل. ويذكَّر املوظفون 
ضافية بشأأن شؤون  دارة أأن تنظم اجامتعات اإ دارة اجلودة. ويف حالت اس تثنائية، ميكن لالإ بأأمهية استيفاء متطلحات نظام اإ

 طر مجيع املوظفني بذكل عرب الربيد الإلكرتوين.اجلودة. وخي  

 :الأعامل الآتية امللكفونري الإدارة العليا أأو املوظفون توضيح كيف ومىت جت    8.21

دارية  )أأ(  جراء مراجعات اإ  وضامن توفر املوارد املالمئة؛اإ

 أأهداف اجلودة؛ مراجعة )ب( 

كد من التوعية بأأهداف اجلودة وفهمها يف مجيع أأقسام  )ج(   املعنية.الإدارة التأأ

 تعقد الإدارة اجامتعات ابنتظام بشأأن كفاية املوارد البرشية ومالءمة الحنية املعلوماتية وفقًا لأهداف اجلودة.

دارة أأن ويف بداية لك عام، ينظر مدير اجلودة وفريق  يف نتاجئ العام السابق من حي  حتقيق أأهدا ف اجلودة. وميكن بعدئذ لالإ
 تراجع أأو تعدل أأهداف اجلودة عند الاقتضاء.

تقيمي نتاجئ العام السابق. ويراجع فريق املحادئ التوجهيية املحادئ التوجهيية للحث  والفثص يف معهد تركيا للرباءات وفقًا ل 
ذا لحث  والفثص يف معهد ل طرأأ أأي تغري عىل اللواحئ والقوانني، فاإن هذا الفريق مسؤول عن حتدي  املحادئ التوجهيية  واإ

 تركيا للرباءات. وتراعى القرارات الصادرة عن منصة املناقشة واحملامك يف التقيمي اذلايت ومراجعة املحادئ التوجهيية.

احصني من خالل برامج تدريبية دقيقة. وخيضع الفاحصون اجلدد لربامج ويضمن فريق التدريب تعزيز معارف وقدرات الف
 تدريبية شامةل ومكثفة. وخيضع الفاحصون ذوو اخلربة أأيضًا لربامج تدريبية بغية الإملام ابملامرسات اجلديدة وحتدي  معارفهم.

ةل  وتطلع الإدارة املوظفني عىل الأهداف املراجعة خالل الاجامتعات ادلورية وادلورات التدريبية، وتنرش أأهداف اجلودة املعدَّ
طر مجيع املوظفني بذكل عرب الربيد الإلكرتوين.  عىل الش حكة ادلاخلية. وخي 
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دارة اجلودة  من معهد تركيا للرباءات التقرير الأويل بشأأن نظام اإ

 

ذا كنت الإدارة  9.21 دارة اجلودة وفًقا للفقرات  امللكفونعليا أأو املوظفون ال توضيح ما اإ جيرون مراجعة داخلية لنظام اإ
22.21 - 25.21: 

قل )انظر الفقرة  مرة واحد س نوايً  )أأ(  (؛22.21عىل الأ

 :عىل النثو التايل، 8 القسمللنطاق الأدىن لهذه املراجعات كام هو مبني يف  اً وفقو  )ب(

دارة اجلودة مدى استيفاءحتديد     (؛"1"24.21، 22.21)انظر الفقرات  21املادة  تطلحاتمل  نظام اإ

لمحادئ التوجهيية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )انظر الفقرات ل  الحث  والفثص مدى استيفاءحتديد و  
 (؛"1"24.21، 22.21

 (؛22.21بطريقة موضوعية وشفافة )انظر الفقرة و  )ج(

 "؛6"-"2" 24.21 وفًقا للفقرات ،مثل املعلومات ،الاس تعانة مبدخالتو )د(

 (.25.21تسجيل النتاجئ )انظر الفقرة و  )هـ(

 وفريق  تقرير تقيمي لك ثالثة أأشهر.يعدُّ مدير اجلودة 

 تقارير التقيمي.الأقل مع مدير اجلودة حي  تس تعرض وتعقد الإدارة العليا للمعهد اجامتعًا مرة واحدة يف الس نة عىل 

ويشمل لك تقرير تقيمي جسالت جيدة عن مجيع أأنشطة الحث  والفثص اليت جسلها قادة الوحدات. ويضم أأيضًا تقيمي مجيع 
دارة اجلودة ومهنا الفعالية.جوانب نظ  ام اإ

. معاهدةلوفضاًل عن ذكل، يقمّي  فريق اجلودة مسارات الحث  والفثص وأأنشطة الفاحصني مبا يامتىش مع املحادئ التوجهيية ل
جراء أأول مراجعة لحث  والفثص بناء عىل معاهدة ل . وراجع الفريق العامل املعين ابملحادئ التوجهيية 2017يف عام  وي زمع اإ

التعاون بشأأن الرباءات املحادئ التوجهيية القامئة للمعهد مبا يتوافق مع املحادئ التوجهيية للمعاهدة. وميكن الاطالع عىل 
 (.http://www.tpe.gov.tr) موقع  الإلكرتويناملحادئ التوجهيية ملعهد تركيا للرباءات عىل 

  

http://www.tpe.gov.tr/
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دارة اجلودة  من معهد تركيا للرباءات التقرير الأويل بشأأن نظام اإ

 

 املوارد .2

دارة حب  دويل" يعين أأن  مالحظة توضيثية: 10.21 ن منح صفة "اإ أأظهرت أأن دلهيا الحنية التثتية واملوارد املطلوبة الإدارة اإ
كيد عىل  21يطالب الفصل و الحث  والفثص. دلمع معلية  متر ل ابلتأأ هذه العملية مع التكيف مع قدرة الإدارة عىل ادلمع املس 

دارة اجلودة. تطلحاتوالوفاء مب أأعحاء العمل ات اليت تطرأأ عىل ري يالتغ  كيد. وينبغي أأن توفر الردود أأدانه هذا نظام اإ  التأأ

 املوارد البرشية: 

 وظفني:املمكية  أأن ر معلومات حول الحنية التثتية املوجودة لضامنتوف "1"

 كفية للتعامل مع تدفق العمل؛ 

 التقنية؛حتاف  عىل املؤهالت التقنية للحث  والفثص يف مجيع اجملالت و  

قل ـ اللغات املكتوب املتاحة اللغوية الإماكنياتحتاف  عىل و    هبا الواثئق املطلوبة كحد أأدىن  ةلفهم ـ عىل الأ
لهيا يف القاعد   لهي 34واملشار اإ  .، وتتكيف مع أأعحاء العملاأأو املرتمجة اإ

الإداريني املهرة/املدربني جيًدا وتكيفهم مع التثتية املوجودة لضامن وجود مكية من املوظفني توفر وصفًا للحنية  "2" 
 أأعحاء العمل:

 وتسهيل معلية الحث  والفثص؛ تقنياً عىل مس توى يؤهلها دلمع املوظفني املؤهلني و  

 لتوثيق السجالت.و  

 

 املوارد املادية 

تكنولوجيا  توفر املعدات والتسهيالت املالمئة مثل برامج ومعدات وصف الحنية التثتية املوجودة لضامن "3" 
 املعلومات دلمع معلية الحث  والفثص واحملافظة علهيا؛

لهيا وترتيهبا جيًدا واحملافظة علهيا لأغراض الحث   34توفر احلد الأدىن من الواثئق كام تنص القاعدة و  "4"  والنفاذ اإ
لكرتونية، و والفثص. ذا كنت ورقية أأو يف بطاقات جمهرية أأو خمزنة يف وسائط اإ  .وماكن احلف بيان ما اإ

 وصف تعلاميت كيفية التنفيذ: "5" 

 ؛والالزتام هباني يف فهم معايري اجلودة ملساعدة املوظف 

جراءات العمل بدقة وثحاتلو   ؛تحاع اإ

جراءات العمل وتوثيق   وتقدميها للموظفني واحملافظة عىل حتديهثا وتعديلها عند احلاجة. اإ
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دارة اجلودة  من معهد تركيا للرباءات التقرير الأويل بشأأن نظام اإ

 

وميتكل مجيع فاحيص الرباءات مسؤولية تنفيذ أأنشطة الحث  والفثص.  للرباءات،يف معهد تركيا  ،يتوىل فاحصو الرباءات
ابملئة من الفاحصني حاصلني عىل درجة املاجس تري أأو ادلكتوراه أأو مه طالب يف  47درجة الحاكلوريوس عىل الأقل؛ و

عداد تقارير حب  وحفص يف مجيع اجملالت  مرحةل ادلكتوراه. اللغة تقن مجيع الفاحصني التقنية. وي وميتكل املعهد القدرة عىل اإ
راحل ثاليث املويعنّي  املعهد الفاحصني بعد حفص  ابملئة من الفاحصني بلغة اثلثة )الفرنس ية أأو الأملانية(. 12الإنلكزيية. ويل 

 اللغة الأجنحية( وفقًا ملعرفهتم التقنية.اختحار )مهنا 

. وخضع مجيع الفاحصني دلورات تدريبية لتثسني معارفهم بشأأن عهدفاحصني بدوام كمل يف امل  103، يعمل 2015ومنذ عام 
 .2016فاحصني جدد يف عام  9عاهدة. وفضاًل عن ذكل، يتعزم املعهد تعيني املنظام 

بوصة وذات دقة عالية مجليع الفاحصني  24واملعهد مزود بأأحدث املعدات التكنولوجية الالزمة مثل شاشات مزدوجة جحمها 
 أأفضل اخلدمات من حي  الفعالية. ريات ابس مترار وفقًا لحتياجات ومتطلحات توفوحتسن الربجمي

دارة الرباءات ابنتظام بشأأن حتدي  الربجميات الالزمة واملتطلحات  دارة تكنولوجيا املعلومات واإ . وي رصد العتاديةوتتواصل اإ
حدى الربجميات. ويس تويف املعهد معيار  احلد الأدىن جملموعة الواثئق. ويمتتع ابلنفاذ اإىل عبء العمل عىل الفاحصني بفضل اإ

 قواعد الحياانت التالية:

 (؛DWPIاذلي يضم النفاذ اإىل مؤرش الرباءات العاملي ) EPOQUENet )أأ(

 ؛Springerو Elsevierو IEEE Xploreقواعد الحياانت التجارية مثل  )ب(

اعد بياانت جملس الحثوث العلمية والتكنولوجية (، وقو PATUNAقاعدة بياانت الرباءات الوطنية الرتكية ) )ج(
، كتب 600 000أأكرث من  ، ومجموعة منكمةل واثئقيةبياانت  اعدةق 375 اليت تشمل) EBSCOhostالرتكية مبا يف 

 احملفوظات الرمقية التارخيية(؛من ، ومجموعة الرعاية الرسيريةنقطة ختص مراجع طحية و ، اتوفهارس املوضوع

وقاعدة بياانت  MEDLINEو Embaseو CAPLUSو BIOSISليت تضم قواعد بياانت ا STNمنصة  )د(
 امجلعية الكمييائية الأمريكية؛

املعهد الأورويب للمعلوماتية احليوية  –قواعد بياانت جمانية مثل اخملترب الأورويب للحيولوجيا اجلزيئية  )ه(
(EMBL-EBI وواهجة )ChEMBL  جراء حبوث استنادًا اإىل رمس الصيغ، واملركز الوطين اليت تتيح أأيضًا اإ

 (.NCBIللمعلومات يف جمال التكنولوجيا احليوية )

املحادئ التوجهيية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  اوميكن الاطالع عىل مجيع املعلومات الالزمة عرب الش حكة ادلاخلية ومهن
دارة اجلودة )تقارير اجلودة وقامئة واملواد التدريبية والواثئق ا  (.اجلودة وغريها ودليل املعايريملتعلقة بنظام اإ
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 موارد التدريب: 

عن معلية الحث   ولنيؤ املساذلي يضمن أأن مجيع املوظفني والربانمج  والتطويرلتدريب ل الحنية التثتية  وصف "6" 
 والفثص:

 علهيا؛يكتس حون املهارات واخلربات الالزمة وحيافظون   

 اجلودة. ورشوط عىل وعي اتم بأأمهية الامتثال ملعايريو  

يوفر املعهد برامج تدريبية عىل قانون الرباءات والفثص من حي  الشلك والفثص من حي  املضمون واجلدة والنشاط 
( ESPACENETو EPOQUENetالابتاكري والقابلية للتطحيق الصناعي والوحدة والوضوح وقواعد الحياانت )مثل 

ونظايم التصنيف )التصنيف ادلويل للرباءات والتصنيف التعاوين للرباءات( ودورات لغوية. وفضاًل عن ذكل، ينبغي 
 لويحو واملكتب الأورويب للرباءات.لللفاحصني أأن يلتثقوا بدورات التعّل عن بعد 

 املدة املوضوع 

 التدريب الأسايس

 مقدمة عامة

 مقدمة -

 أأس حوعان

 الرباءاتقانون  -

 اإجراءات املنح -

 برجمية املعهد للرباءات -

 قواعد الحياانت -

 التفاقات ادلولية -

 مصادر خارجية
 دورات تعّل عن بعد -

 الندوات اليت نظمها املكتب الأورويب للرباءات - 

 

التدريب عىل الحث  

 والفثص

 مقدمة عن الحث 

 املفاهمي الأساس ية -

 أأس حوع

 التصنيف -

 نطاق الرباءات -

 اسرتاتيجيات الحث  -

فرادية -  دراسات اإ

 الوضوح/الوحدة

 املفاهمي الأساس ية -

 أأس حوع

 كفاية الإفصاح -

 الوحدة -

 الوضوح -

 حالت معقدة -
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فرادية -  دراسات اإ

عداد طريقة  الحث  تقارير اإ

 الصيغة الأساس ية -

 أأس حوع

 فئات الواثئق -

ضافية -  حالت اإ

 حتليل املطالحات )جدول السامت( -

فرادية -  دراسات اإ

EPOQUENet 

 مقدمة -

 أأس حوع
 الاس تعالمات الأساس ية/اسرتاتيجيات الحث  -

 اختيار/عرض/طحاعة الواثئق -

فرادية -  دراسات اإ

النشاط  –اجلدة 

 الابتاكري

 املفاهمي الأساس ية -

 أأس حوع

 احلاةل التقنية السابقة -

 فرتة السامح -

 التقيمي -

 تقيمي النشاط الابتاكري -

فرادية -  دراسات اإ

 مصادر خارجية
 دورات تعّل عن بعد -

 ندوات ينظمها املكتب الأورويب للرباءات - 

 تدريب معيل 
عىل يد تدريب عىل أأساس الكفاءة  -

 فاحصني ممترسني وابس تخدام أأنشطة معلية
 أأشهر 3

 

 املس توى املتوسط

 الفزيايء/املياكنياك
 النشاط الابتاكري –ة اجلد -

 الوضوح -

 دةالوح -

 أأس حوعان

 أأس حوعان اتالإلكرتوني

صناعة الأدوية/الصناعات 

 الكاميوية
 أأس حوعان

 

 املس توى املتقدم

 املصنفات ادلورية
فراديةدراسات  -  مرات/الس نة 4 اإ

 مراتن/الس نة منصات املناقشة -

متعلقة  دورات خاصة )غري

 ابلحث  والفثص(

 دورات تعّل عن بعد -

 ندوات ينظمها املكتب الأورويب للرباءات - 
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آخر  أ
قضااي تتعلق مبعاهدة 

 أأس حوع  التعاون بشأأن الرباءات

 بناء عىل الطلب أأو الأملانية أأو غريهام الفرنس ية - اللغة 

 الرقابة عىل املوارد: 

مترار: "7"   وصف النظام املوجود لرصد املوارد املطلوبة وحتديدها ابس 

 الطلب؛ تلحيةل  

 .وللوفاء مبعايري اجلودة فامي خيص الحث  والفثص 

للعدد املقدر للطلحات يف مجيع ي رصد عدد طلحات الرباءات يف مجيع اجملالت التقنية رصدًا دوراًي لتحديد التوهجات. ووفقًا 
 اجملالت التقنية، ي نظر يف عدد الفاحصني الإضافيني الالزمني بغية تعييهنم.

 عبء العمل الإداري تنظمي .3

الفثص وأأداء الوظائف املتعلقة توضيح كيفية تنفيذ املامرسات والإجراءات التالية بشأأن التعامل مع طلحات الحث  و   11.21
دخال الحياانت والتصنيف: ا،هب  مثل اإ

وفقًا ابملس توى املطلوب و الوقت املناسباةل خبصوص اإصدار تقارير الحث  والفثص يف أآليات مراقبة فعّ  "1" 
 الإدارة املعنية؛ من املطلوبةاجلودة  ملعايري

 تقلحات الطلب واإدارة ترامك العمل. بشأأنأآليات مراقبة مالمئة و "2" 

الرباءة، يصنف  أأحد كحار فاحيص الرباءات مضن املرحةل الأوىل. مث توزع الطلحات عىل الفاحصني املالمئني ع طلب بعدما يودَ 
ذ توزع هذه الربجمية عبء العمل ابلتساوي وترصد التقلحات يف طلحات لك جمال تقين  بفضل برجمية توزيع عبء العمل. اإ

دارة ترامك العمل من خالل رصد عدد الأعامل املوزعة ع ىل لك فاحص براءات. وترصد هذه الربجمية أأيضًا الآجال الزمنية واإ
 .لك فاحص وتحلغ عن أأي تأأخري عند الاقتضاءلإعداد التقرير وفقًا ل
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 رمس بياين لعبء العمل يف أأنشطة الحث  والفثص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مقدم الطلب

 الطلب

 التصنيف الأسايس

مجموعة التصنيف ادلويل 

 للرباءات

 الآلت والحناء

 مجموعة فرعية( 12)

 الكاميوايت واملعادن

 الأدوية والأغذية

 مجموعات فرعية( 4)

 الصناعات الكهرابئية والإلكرتونية وصناعة احلواسيب

 مجموعات فرعية( 3)

 التكنولوجيا احليوية

 )مجموعة فرعية واحدة(

برجمية توزيع عبء 

 العمل

 طلب الحث 

رسال التقرير عداد واإ  اإ

 نشاط الحث  والفثص
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 ضامن اجلودة .4

جراءات ضامنفامي ييل  12.21 من  وابملس توى املطلوب الوقت املناسبتقارير الحث  والفثص يف  لإصدار املطلوبةودة اجل اإ
التقارير قبل ، مبا يف ذكل اس تخدام قوامئ الرصد للتثقق من ح كيفية تنفيذ ما ييليتوض ينبغي و  وفقا للمحادئ التوجهيية. اجلودة

صدارها أأو لرصد معيار اجلودة كجزء من معلية الاس تعراض بعد الإصدار  :اإ

 يشمل التثقق من أأعامل الحث  والفثص وتثبيهتا ورصدها:للتقيمي اذلايت، ودة اجلضامن لنظام داخيل  "1" 

 لحث  والفثص؛اب اخلاصةلالمتثال لهذه املحادئ التوجهيية  

فعال و   للموظفني.لإرسال ردود الأ

متر للنظام الإدارة كيفية اس تخدام واإظهار  نظام لقياس الحياانت ومجعها ورفع التقارير. "2"  لضامن التثسني املس 
 املتحعة. للعمليات

 ملسبباتنظام للتثقق من فعالية الإجراءات املتخذة لتصثيح العجز يف أأعامل الحث  والفثص والقضاء عىل ا "3" 
 .جمدداً والوقاية من حدوث املشالك 

صدارها.  هتاالتأأكد من حص بغيةمن مجيع التقارير  فاحص اثن تثققي يف معلية مراقبة اجلودة،  فاحص الثاين اليتثقق و قبل اإ
 يف الفاحص الثاين ويدققتطلحات املرجعية. امل  س تويفأأن التقرير ي  الفاحص الثاينويضمن . لقامئة معايري التقارير وفقاً من 

والحث  عن مجيع املطالحات واللكامت املفتاحية ، املس تخدمةالتصنيف ادلويل للرباءات  من حي  حصة رموزالتقارير 
 يف التقرير.املعيارية احملددة اس تخدام امجلل والعحارات املس تخدمة وحصة الرموز )س وص وغريهام(، و 

ىل  ي رسل الفاحص الأول هذامث جودة التقرير فاحص الثاين يؤكد البعد مراقبة اجلودة، و  . ومع ذكل، مقدم الطلبالتقرير اإ
ذا ىل الفاحص الأول اذلي أأعد التقرير. وبعد أأن يراجع هذا الفاحص أأي نقص الفاحص الثاين وجد اإ ، فسريسل تعليقات  اإ

ىل  الأول التقرير، يتثقق الفاحص الثاين من  جمددًا ويؤكد معاجلة أأوج  النقص. ويوقع الفاحص الأول مجيع التقارير املرسةل اإ
 مقديم الطلحات دلى اجتيازها مرحةل مراقبة اجلودة.

تار  ىل مقديم الطلحات بعد مسار مراقبة اجلودة  5ويف مسار ضامن اجلودة، خت  ابملئة من مجيع التقارير اليت ُأرسلت اإ
وحصة رموز التنصيف ادلويل للرباءات،  ،حتقق الفاحص الثاين من ( بغية التثقق مهنا )امتثالها للآجال الزمنية احملددة )أأي

اس تخدام امجلل والعحارات وحصة الرموز )س وص وغريهام(، و  ،واللكامت املفتاحية املس تخدمة ،والحث  عن مجيع املطالحات
تار هذه التقارير عشوائيًا. وتسجل مجيع النتاجئ وتع(اعد الحياانت املس تخدمةو ، وقيف التقريراملعيارية احملددة  د تقارير . وخت 

 دورية بشأأهنا. وتقميَّ هذه التقارير مث يتخذ فريق اجلودة ومدير اجلودة التدابري التصثيثية الالزمة.

وفضاًل عن ذكل، تتناول منصة املناقشة احلالت املعقدة وتضع معايري للك حاةل. ويراجع دليل اجلودة مراجعة دورية وفقًا 
طر مجيع الفاحصني  سهامًا كحريًا يف اختاذ لهذه املعايري وخي  ضافة اإىل ذكل، تسهم تعليقات املس تخدمني اإ ابلتعديالت. واإ

 الاحتياطات الالزمة ومراجعة دليل اجلودة.
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يف مسارات الحث  والفثص  PDCA املعروفة ابخملترص الإنلكزيي خطيط، التنفيذ، التدقيق، العمل""الت وت س تخدم دورة 
ذ اخلطط. الطلب. ويف مرحةل "التنفيذ"، تنف، حتدد الأهداف وفقًا لحتياجات مقدم اخلاصة ابلرباءات. ففي مرحةل التخطيط

 .ن جودة اخلدماتحتسَّ  ،حتلل النتاجئ. ويف مرحةل "العمل" ،ويف مرحةل "التدقيق"

 التواصل .5

 :بني الإداراتالتواصل  

دارة أأن تعمل عىل التواصل بفعالية مع  13.21  الإدارات الأخرىمالحظة توضيثية: ينبغي للك اإ

 (13.21)ملثوظة: هذه النقطة للعل فقط. وليس من الرضوري الرد علهيا وفقا لقالب الفقرة  

 واذلي الإداراتتوفري الامس واملسمى الوظيفي وبياانت التصال ملوظف التصال املعين ابجلودة واملعني من قبل  14.21
 لية:مسؤويتوىل 

 ؛املتحعة عىل صعيد الإدارات املامرسات أأفضلونرش املساعدة يف حتديد  )أأ( 

 دمع التثسني املس متر؛و )ب( 

فعاللأخرى للسامح بتلقي االإدارات ال مع توفري التواصل الفعّ و )ج(   مهنا لتقيمي املسائل النظامية الرسيعة ردود الأ
 .احملمتةل ومعاجلهتا

ابلرباءات. ويتوىل أأيضًا مسؤولية املساعدة عىل يتوىل مدير اجلودة شؤون اجلودة يف مسارات الحث  والفثص اخلاصة 
 حتديد أأفضل املامرسات ونرشها بني الإدارات فضاًل عن توفري تواصل فعال مع الإدارات الأخرى.

رالب ) فاحيص الرباءات، منصب مدير (، كحري kemal.eralp@tpe.gov.trويف اترخي التعيني، يشغل الس يد كامل دميري اإ
 الإدارات الأخرى. وصدقت مؤسسة املواصفات واملقاييس الرتكية عىل مدير اجلودة. اجلودة ويؤدي دور هجة التواصل مع

  

mailto:kemal.eralp@tpe.gov.tr
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 التواصل مع املس تخدمني واإرشادمه: 

 :كحد أأدىنمبا يف ذكل العنارص التالية  والاس تفادة مهنا، العمالءوصف النظام املوجود لرصد ردود أأفعال  15.21

 نظام مالمئ ملا ييل: "1" 

 الشاكوى واإجراء التصثيحات؛ الترصف يف 

 اختاذ الإجراءات التصثيثية و/أأو الوقائية حيامث أأمكن؛و  

 للمس تخدمني. الردودتقدمي و  

جراء  "2"   ييل: ملااإ

 ؛وأأفاكرمهرصد رضا املس تخدمني  

 وتوقعاهتم املرشوعة.ضامن تلحية احتياجاهتم و  

رشادات ومعلومات واحضة ودقيقة وشامةل للمس تخدمني )خاصة مودعي الطلحات غري  "3"   امل َمثَلني من قبلاإ
ىل تكل املعلومات( بشأأن معلية الحث  والفثص، وتقدمي التفاصيل بشأأن ماكن أأطراف أأخرى سبيل  ، عىلالنفاذ اإ

رشادية الإلكرتوينالإدارة املثال رابط لالإرشادات عىل موقع   .أأو مراجع اإ

ذا كنت  "4"   تتيح أأهداف اجلودة اخلاصة هبا للمس تخدمني وكيفية ذكل. الإدارةحتديد ما اإ

التصثيثية  وتتخذ التدابري. ويقمّي  فريق اجلودة مجيع الشاكوى. برجمية الشاكوى ويصنفها وحيللها عاملون خمصصون تسجَّل
ذا وجد أأي خطأأ  طر و الالزمة اإ  مقدم الشكوى ابلقرار املتخذ.خي 

دارة اجلودة. وذلكل، يشجع املعهد  نيوادلراسات الاس تقصائية أأحد أأمه العنارص يف حتديد رضا املس تخدم وفعالية نظام اإ
م املعهد اجامتعات مع مقديم الطلحات  املس تخدمني عىل ملء الاس تقصاءات. واس تجابًة لحتياجات املس تخدمني، ينّظ 

 أأساس دوري.والوالكء عىل 

م دورات تدريبية بشأأن "فهم تقارير الحث  نرش املحادئ التوجهيية ل وت   لحث  والفثص عىل املوقع الإلكرتوين للمعهد. وتنظَّ
 والفثص" لفائدة مقديم الطلحات ووالكء الرباءات.

ية والالحئة التنفيذية ملعاهدة ويضم املوقع الإلكرتوين للمعهد معلومات عن "س حل تقدمي طلحات براءات دولية واملحادئ التوجهي 
س امترات وبعض العينات اليت ميكن الاالتعاون بشأأن الرباءات. ويضم أأيضًا معلومات مفيدة مثل رسوم الطلحات و

 علهيا. الاطالع
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 :وامل ختارةالتواصل مع الويحو واملاكتب املعينة  16.21

وابلتحديد وصف  .وامل ختارةالتواصل الفعال مع الويحو واملاكتب املعينة  الإدارة هبا حتقق الكيفية اليتوصف  
 برسعة. تقيمي ردود أأفعال الويحو ومعاجلهتا الإدارة هبا تضمنالكيفية اليت 

 يتوىل مدير اجلودة أأيضًا مسؤولية التواصل مع الويحو واملاكتب املعينة وامل ختارة.

رالب )ويف اترخي التعيني، يشغل الس يد كامل دمي رباءات، منصب مدير (، كحري فاحيص الkemal.eralp@tpe.gov.trري اإ
 دور هجة التواصل مع الإدارات الأخرى.اجلودة ويؤدي 

 التوثيق .6

دارة اجلودة بوضوح حبي  ميكن رصد مجيع العمليات داخل  وصف وتنفيذجيب  مالحظة توضيثية: 17.21 الإدارة نظام اإ
 الإدارةذكل من خالل الواثئق اليت تشلك دليل مت وي .اتساقها مع املعايري واملنتجات واخلدمات الناجتة عهنا ومراقبهتا ومراجعة

 (.18.21)انظر الفقرة  اخلاص ابجلودة

 (17.21وفقا لقالب الفقرة علهيا  ليس من الرضوري الردو  هذه النقطة للعل فقط. )ملثوظة:  

ىل توثيق الإجراءات والعمليات اليت تؤثر عىل جودة العمل، مثل التصنيف  18.21 تريم الواثئق اليت تشلك دليل اجلودة اإ
ىل أأماكن العثور عىل والحث  والفثص والعمل الإداري املتعلق بذكل.  التعلاميت وعىل وج  اخلصوص، يشري دليل اجلودة اإ

 تحاعها.ابشأأن الإجراءات الواجب 

 ولأغراض هذا التقرير، ينبغي توضيح ما ييل:

 ؛زعتعدت وو  الواثئق اليت يتأألف مهنا دليل اجلودة واليت أُ  )أأ( 

 الش حكة ادلاخلية عىل سبيل املثال(؛، الإنرتنت، الوسائط اليت تنتقل من خاللها )النرش ادلاخيل )ب( 

ىل النسخة الأحدث. ،املتخذة ملراقبة الواثئق، عىل سبيل املثالالإجراءات  )ج(   ترقمي النسخ، النفاذ اإ

ترقمي الإصدارات وت نرش مثل  الواثئقتدابري مراقبة  واختذتعىل املوظفني.  ووزعتدلليل اجلودة  الواثئق املكونةُأعدت 
 أأحدث نسخة داخليًا. ومجيع الواثئق متاحة عىل الش حكة ادلاخلية.

  

mailto:kemal.eralp@tpe.gov.tr


PCT/CTC/29/2 
Annex IV 
22 
 

دارة اجلودة  من معهد تركيا للرباءات التقرير الأويل بشأأن نظام اإ

 

ذا كنت الواثئق اليت تشلك دليل اجلودة تتضمن ما ييل: 19.21  توضيح ما اإ

دارة اجلودة؛اب مبا يف ذكل بيان واحض دارةس ياسة اجلودة ابلإ  "1"   لزتام الإدارة العليا بنظام اإ

دارة اجلودة، مبا يف ذكل تفاصيل أأي اس تثناءات ومربراهتا؛ "2"   نطاق نظام اإ

 لك قسم من أأقسام ؛ ولياتؤ ومس دارةالهيلك التنظميي لالإ  "3" 

التوزيع والحث  والفثص والنرش و  مثل تلقي الطلحات الواردة والتصنيف الإدارةنفذة يف العمليات املوثقة امل   "4" 
دارة اجلودة، أأو املراجع اخلاصة هبا؛  ومعليات ادلمع، والإجراءات احملددة لنظام اإ

 ءات؛الإجراو املوارد املتاحة لتنفيذ العمليات  "5" 

دارة اجلودة. "6"   وصف التفاعل بني العمليات والإجراءات يف نظام اإ

َّقة اليت تضطلع هبا الإدارة واملوارد  دارة اجلودة والهيلك التنظميي واملسارات املوث يضم دليل اجلودة س ياسة اجلودة ونطاق نظام اإ
 املتاحة لتنفيذ العمليات والتفاعل بني العمليات.

 ، مثل:الإدارةتوضيح أأنواع السجالت اليت حتتف  هبا  20.21

 ؛وماكن احلف ف  حتديد أأي الواثئق حت   "1" 

 ؛مراجعة الإدارةنتاجئ  "2" 

 ؛ما يتعلق بتدريب املوظفني وهماراهتم وخرباهتم "3" 

 الأدةل عىل اتساق العمليات واملنتجات واخلدمات الناجتة عهنا مع معايري اجلودة؛ "4" 

 نتاجئ مراجعات املتطلحات املتعلقة ابملنتجات؛ "5" 

 نفذة بشأأن لك طلب؛معليات الحث  والفثص امل   "6" 

 بياانت تسمح بتتبع وتعقب العمل الفردي؛ "7" 

دارة اجلودة؛ التدقيقجسالت معليات  "8"   يف نظام اإ

 املثال الإجراءات التصثيثية؛، عىل سبيل املتسقة مع املعايريالإجراءات املتخذة بشأأن املنتجات غري  "9" 

 الإجراءات املتخذة حيال الإجراء التصثيثي؛ "10" 

 الإجراءات املتخذة حيال الإجراء الوقايئ؛ "11" 

 .7 القسمتوثيق معليات الحث  كام هو موحض يف  "12" 
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دارة اجلودة  من معهد تركيا للرباءات التقرير الأويل بشأأن نظام اإ

 

 اتساقيتوىل مدير اجلودة وفريق اجلودة مسؤولية احلفاظ عىل جسالت تقيمي الإدارة، وتدريب املوظفني، والأدةل عىل 
طلب، للك ، ونتاجئ معليات التقيمي املتعلقة بتقارير الحث  والفثص، ومسارات الحث  والفثص مع املعايري املسارات

مع املعايري، والتدابري التصثيثية  الاتساقالعمل الفردي، والتدابري املتخذة يف حالت عدم  وتتبعوالحياانت اليت تتيح رصد 
 والوقائية، وتوثيق مسار الحث .

 توثيق معلية الحث  .7

 معليات الحث  هبا. توثيق الإدارةللأغراض داخلية، ينبغي  21.21

 أأن تحني: الإدارةينبغي عىل  

 يف هذا السجل: درجم  من الحنود التالية أأي  )أأ( 

لهيا ) "1"   الرباءات وغري الرباءات(؛ مستنداتقواعد الحياانت اليت مت الرجوع اإ

 ما اس تخدم من لكامت الحث ، وتركيحات اللكامت والتشذيب؛ "2" 

 الحث ؛ املس تخدمة يفاللغة )اللغات(  "3" 

قل وفق "4"   للتصنيف ادلويل للرباءات أأو ماا الأصناف وتركيحات الأصناف اليت مت الحث  عهنا، عىل الأ
 يعادهل؛

لهيا. "5"   قامئة جبميع مجل الحث  املس تخدمة يف قواعد الحياانت اليت مت الرجوع اإ

موضوع الحث ؛  درجت يف هذا السجل، عىل سبيل املثال بيانمعلومات أأخرى متعلقة ابلحث  نفس  أُ  أأي  )ب( 
قواعد بياانت مفردات أأو و ؛ اليت مت الاطالع علهياجسل ابلواثئق و ابلحث  عىل الإنرتنت؛  ذات صةلتفاصيل و 

خل؛ مرادفات أأو  مفاهمي عىل الإنرتنت اإ

دراج الإدارةلينبغي  مالحظة توضيثية:)  لرصد معلية الحث   حتصل علهياقامئة ابملعلومات الأخرى اليت قد  اإ
 وحتسيهنا(

ذا كنت السجالت أأي احلالت اخلاصة و   )ج(  ىل أأي:ثقت وما اإ  احملفوظة تشري اإ

 ؛تقييد للحث  ومربره "6" 

 غياب وضوح املطالحات؛ "7" 

 .وحدة الاخرتاعغياب  "8" 

دارة ملفات الرباءات )ويتيح نظام  جراءات وتسجيل لك خطوة من مسارات الحث  والفثص PATUNAاإ ( تنفيذ اإ
يداع طلحات  ىل منثها.اخلاصة ابلرباءات فضاًل عن الإجراءات الشلكية من اإ  الرباءات اإ
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دارة اجلودة  من معهد تركيا للرباءات التقرير الأويل بشأأن نظام اإ

 

م  ذ تقدَّ ن املعهد مكتب خاٍل من الورق اإ ابملئة من الطلحات عرب الإنرتنت. ويرمقن أأي طلب وريق حبي  يتس ىن  95واإ
دارة ملفات الرباءات.  الحث  عن النص الاكمل هل يف نظام اإ

دارة ملفات الرباءات، تسجل مجيع املعلومات اخلاصة بطلب الرباءة مثل رمق الطلب واترخي  ومقدم   ومبساعدة برانمج اإ
وصاحب الاخرتاع والأولوية وفئات التصنيف ادلويل للرباءات، والنرش، ومجيع الرسائل بني مقدم الطلب واملعهد، والرسوم، 

ىل منح  يداع الطلب اإ ومجيع التغيريات يف املعامالت. وتيرس الحياانت املسجةل يف النظام حتليل مجيع مراحل املسار من اإ
حصائيًا.ءة أأو رفضها الربا  وحتليلها حتلياًل اإ

دارة ملفات الرباءات  برانمج اإ

 

دارة ملفات الرباءات  دارة اجلودة واملدمج يف نظام اإ طار نظام اإ دارة تقارير الحث  والفثص يف اإ وميتكل املعهد أأيضًا برانمج اإ
دارة اجلودة.  دارة تقرير الحث  والفثص يف بغية تسجيل وتوثيق مسار الحث  والفثص مبا يامتىش مع نظام اإ ويسجل نظام اإ

دارة اجلودة قواعد الحياانت املس تخدمة واللكامت املفتاحية وتركيحة اللكامت أأو امجلل املس تخدمة واللغة أأو اللغات  طار نظام اإ اإ
ة مجيع مجل املس تخدمة يف الحث ، والفئة أأو تركيحة الفئات املس تخدمة يف الحث  وفقًا للتصنيف ادلويل للرباءات وقامئ

دارة طار نظام اإ دارة تقارير الحث  والفثص يف اإ اجلودة  الحث  املس تخدمة يف قواعد الحياانت املس تخدمة. ويسجل نظام اإ
 وضوح املطالحات ووحدهتا.احلالت اخلاصة مثل انعدام 

دارة اجلودة للفاحص الثاين مراقبة ت طار نظام اإ دارة تقارير الحث  والفثص يف اإ قارير الحث  والفثص مبساعدة ويتيح برانمج اإ
خالل معليات تقيمي معل  قامئة املعايري. وتسجل نتاجئ الفاحص الثاين وتتاح لعمليات التقيمي املقبةل بغية احلصول عىل تعليقات

يف بعض اجملالت، وتراعى هذه  والافتقار للمعارفالفاحصني. وبذكل، ميكن كشف الأخطاء املهنجية واملشالكت العامة 
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دارة اجلودة  من معهد تركيا للرباءات التقرير الأويل بشأأن نظام اإ

 

دارة الحيا انت يف معلية اختاذ القرارات بشأأن الاحتياجات التدريبية أأو جمالت التثسني. وتيرس الحياانت املسجةل يف برانمج اإ
حصائيًا. دارة اجلودة حتليل مسار الحث  والفثص وتقيمي  تقياميً اإ طار نظام اإ  تقارير الحث  والفثص يف اإ

د طار نظام اإ دارة تقارير الحث  والفثص يف اإ  ارة اجلودةبرانمج اإ
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دارة اجلودة  من معهد تركيا للرباءات التقرير الأويل بشأأن نظام اإ

 

دارة اجلودة )قامئة املعايري( طار نظام اإ دارة تقارير الحث  والفثص يف اإ  برانمج اإ
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دارة اجلودة  من معهد تركيا للرباءات التقرير الأويل بشأأن نظام اإ

 

 املراجعة ادلاخلية .8

املدى املراجعات  حتدد هذه و تقارير عن ترتيبات املراجعة ادلاخلية هبا. الإدارة ينبغي أأن تعدّ  مالحظة توضيثية: 22.21
دارة جودة اذلي أأنشأأت عىل أأساس   ىل ال نظام اإ ، واملدى اذلي يتفق في  هذا النظام مع 21الفصل  الوارد يف منوذجاستنادًا اإ

دارة اجلودة واملحادئ التوجهيية للحث  والفثص.متطلحات نظام  لحيان مدى وينبغي أأن تكون املراجعات موضوعية وشفافة  اإ
وفامي يتعلق  رى مرة واحدة عىل الأقل يف الس نة.وينبغي أأن جت   ل،واملحادئ التوجهيية بشلك اثبت وفعا تطلحاتهذه امل تطحيق 
ضافية بشأأن ترتيبات املراجعة ادلاخلية هبا مبوجب هذا  تقدمي دارة، جيوز لالإ المنوذجمن هذا  8.21ابلنقطة  ، القسممعلومات اإ

ذا أأرادت.  اإ

وجيوز  .9.21ـ  4.21، أأعاله، يف النقاط 1 مالقسللمنوذج املذكور يف  وفقاً رفع تقارير هبذه الرتتيبات ت   25.21 – 23.21
ضافية حول املدخالت الإضافية يف معليات املراجعة ادلاخلية هبا مبوجب هذا  تقدمي دارةلالإ  ذاالقسممعلومات اإ  أأرادت. ، اإ

 الإدارات لعرض تقاريرها عىل اجامتع الإدارات ادلوليةاملتاحة لرتتيبات ال .9

، )أأ(26.21 املطلوب وفقًا للفقرةالتقرير املحديئ : ي رفع 21الواردة يف الفصل  التقارير مثة مرحلتان يف ترتيبات رفع 26.21
وأأثناء الاجامتع غري الرمسي الثاين للفريق الفرعي املعين ابجلودة يف كنحريا يف  .)ب(26.21 والتقارير الس نوية املمكةل وفقًا للفقرة

بدًل من تسلمي تقارير كمةل لك مخس س نوات، وحتديثات ترامكية يف ، أأوىص الفريق بأأن  2012فرباير  7-6املدة من 
الس نوات الحينية، تسل الإدارات أأي تقرير يف صورة تقرير كمل، مع توضيح الاختالفات عن تقرير الس نة السابقة، عن 

الب منوذج م بعد ق، لن ي س تخدعلي و  طريق اس تخدام خاصية "تتبع التغيريات"، مثاًل، أأو غري ذكل من صور الإيضاح.
 .ةلالتقارير الس نوية املمك

]ييل ذكل املرفق اخلامس[
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 للملكية الفكرية كورايمكتب 

 تقرير

 للملكية الفكرية مكتب كوراي

 2016ومارس  2015ديسمرب 

 مقدمة

ىل معهد تركيا للرباءات يف مكتب كوراي للملكية الفكرية بشأأن نتاجئ بعثتيرد يف هذا املرفق التقرير اذلي قدم   .1   اإ
ىل س حل تعاون املعهد و 2016ومارس  2015ديسمرب  س حانيا للرباءات و  للملكية الفكريةمكتب كوراي . ويشري اإ مكتب اإ

ىل مارس  2015من ديسمرب  والعالمات التجارية مذكرة تفامه مع املعهد بغية دمع  مكتب كوراي للملكية الفكرية. ووقع 2016اإ
 أأهداف  وهجوده.

دارة دولية اذلي اقرتحت  مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف للتوصية وفقاً و  .2 ، اضطلع 2014 عام بشأأن التعيني كإ
خرباء، مهنم مدير الفثص املوضوعي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات وخبري مسؤول عن التنظمي والنظام وخمتص يف 

دارة للحث  ادلويل، بحعثة لتقيص الوقائع  مكتب كوراي للملكية الفكريةتكنولوجيا املعلومات من  والتقيمي وتحادلت يمتتع بصفة اإ
دارة للحث  ادلويل. 1999ملرتامكة منذ عام ا املعرفة واخلربات  عام مبارشة املكتب معهل كإ

ملامًا أأفضل ابلوضع الراهن للمعهد من  مكتب كوراي للملكية الفكريةمتكن التعاون، أأنشطة و  حعثةبفضل ال و  .3 من الإملام اإ
دراك أأن املعهد حريص عىل أأن يعني دارة للحث  ادلويل.خالل الوقائع والحياانت اليت قدهما املعهد فضاًل عن اإ   كإ

 ، ويوفررباءات الوطنيةاليف العامل من حي  عدد طلحات ة اخلامسة عرشة املرتح، وحيتل 1994يف عام  وأأنشئ املعهد .4
ويعاجل مسائل الرباءات ومناذج املنفعة والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية  ،امللكية الفكريةيف جمال خدمات عالية اجلودة 

 اجلغرافية.والحياانت 

س حانيا للرباءات والعالمات التجاريةو  مكتب كوراي للملكية الفكريةوانقش  .5 دارة للحث  خطة لتعيني ا مكتب اإ ملعهد كإ
دارة للحث  ادلويل والفثص المتهيدي ادلويل وفقًا للقاعدتني ادلويل، وقميَّ  من  63و 36 استيفاء املعهد رشوط التعيني كإ

لتعاون بشأأن الرباءات. وبذل املعهد قصارى هجده من أأجل حتقيق مجيع الأمور اليت أأوىص هبا الالحئة التنفيذية ملعاهدة ا
س حانيا للرباءات والعالمات التجاريةو  مكتب كوراي للملكية الفكرية  .مكتب اإ
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 تقيص احلقائق والتقيمي

دارة للحث  ادلويل والفثص المتهيدي ادلويل: .6  فامي ييل املتطلحات الالزمة للتعيني كإ

 فاحص الرباءات

 من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 1.36القاعدة 

قل يش تغلون طوال ساعات ادلوام  موظفجيب أأن يضم املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية مائة  "1" عىل الأ
 العادية، وميلكون املؤهالت التقنية الالزمة لإجراء الحثوث؛

الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية موظفون قادرون عىل الحث  يف اجملالت جيب أأن يكون حتت ترصف املكتب  "3"
لهيا احلد الأدىن جملموعة الواثئق  قل لفهم اللغات احملرر هبا أأو املرتمج اإ التقنية املطلوب حبهثا، وملمون ابللغات الرضورية عىل الأ

لهيا يف القاعدة  ؛34 املشار اإ

، وميتكل الفاحصون املؤهالت التقنية الاكفية 2016بدوام كمل يف فرباير فاحيص براءات  103يعمل يف املعهد  .7
 التكنولوجيا احليويةو ، والكميياء، الكهرابء والإلكرتونياتاملياكنياك، و جماًل تقنيًا مثل  19لإجراء الحثوث وتغطية أأكرث من 

س من العام اجلاري، وزايدة عدد فاحيص فاحصني جدد حبلول هناية شهر مار  9(. ويعزتم املعهد تعيني 1)انظر اجلدول 
 .2019فاحصًا حبلول عام  162الرباءات اإىل 

 عدد فاحيص الرباءات يف لك جمال تقين – 1اجلدول 

 )دوام كمل( عدد الفاحصني اجملال التقين

 45 املياكنياك

 29 الكهرابء والإلكرتونيات

 23 الكميياء

 6 التكنولوجيا احليوية

 103 اجملموع

ابملئة مهنم ابللغة الفرنس ية أأو  12ومجيع الفاحصني قادرون عىل فهم الواثئق املكتوبة ابللغتني الرتكية والإنلكزيية ويل  .8
 الأملانية.

عىل  قدرهتملضامن اختحار خاص  ىل الأقل درجة الحاكلوريوس وأأن جيتازواومن الرضوري للفاحصني أأن ميتلكوا ع .9
أأكدميية اليت توفرها بغي للفاحصني املشاركة يف مجموعة متنوعة من الربامج التدريبية ذكل، ين  فضاًل عنحفص الرباءات. و 

بذكل س يتس ىن لفاحيص املعهد سات التدريبية الأخرى. و وأأكدميية الويحو، والعديد من املؤس  ،املكتب الأورويب للرباءات
 امتالك املعارف التقنية الالزمة لحث  وحفص طلحات الرباءات.
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 تىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءااحلد الأد

 من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 1.36القاعدة 

قل احلد الأدىن جملموعة الواثئق املشار  "2" جيب أأن يكون يف حوزة املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية عىل الأ
لي  يف القاعدة  ماكهنام  34اإ احلصول علي ، عىل أأن يكون مرتحا عىل الوج  السلمي لأغراض الحث  عىل ورق أأو أأو يكون يف اإ

لكرتونية؛  بطاقات مصغرة أأو دعامة اإ

ىل احلد الأدىن  .10  س نداتمن  –لواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لويتس ىن للمعهد النفاذ اإ
 جملس تركيا للحث  العلمي والتكنولويج.و  EPOQUENetعن طريق نظام  –الرباءات وغري الرباءات 

املكتب اذلي يس تخدم  املعهد واثئق الرباءات من ش ىت أأحناء العامل ابلتعاون مع  EPOQUENetويغطي نظام  .11
لواثئق املنصوص علهيا يف لالرباءات املدرجة يف احلد الأدىن  س نداتالحث  يف للمعهد النظام الأورويب للرباءات. ويتيح هذا 

ىل واثئق احلاةل التقنية الصناعية السابقة ابللغة الإنلكزيية وغريها من اللغات عن اتعاون بشأأن الرباءات، والنفمعاهدة ال  ذ اإ
 طريق الرتمجة الآلية.

وفضاًل عن ذكل، يوفر اجمللس الرتيك العديد من قواعد الحياانت العلمية اليت تغطي غالحية متطلحات احلد الأدىن  .12
 غري الرباءات. س نداتص يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات فامي خيللواثئق املنصوص علهيا 

 Springerو Elsevierو IEEE Xploreوللمعهد أأيضًا احلق يف النفاذ اإىل خمتلف اجملالت وادلورايت العلمية مثل  .13
ىل توس يع نطاق قوا. ويتيح ذكل للمعهد توفري مجموعة من الصثف التجارية الش حكية، ويسعى املعهد STNو  عد بياانت اإ

 التجارية واجملانية.

وفضاًل عن ذكل، عزز املعهد قابلية اس تخدام واثئق الرباءات الوطنية الرتكية من خالل رمقنة مجيع الواثئق للحث  يف  .14
دارة ملفات الرباءات الفاحصني يف املعهد عىل الحث   نصها الاكمل. وتساعد هذه الحياانت املرمقنة، وفئات الحث  يف نظام اإ

 أأيرس وأأكرث مالءمة. بطريقةلواثئق الرتكية يف ا

 

دارة ملفات الرباءات – 1الشلك   واهجة الحث  الش حكية لنظام اإ
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دارة اجلودة  نظام اإ

 التعاون بشأأن الرباءات ةمن معاهد 36.1القاعدة 

داخلية للمراجعة وفقا " جيب أأن يكون دلى املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية نظام لإدارة اجلودة وترتيبات 4"
 لقواعد الحث  ادلويل املشرتكة؛

 .2016لتنفيذ الأنشطة التالية حىت شهر مارس  2015يف عام  ثالثة أأفرقة عامةلاملعهد  أأنشأأ  .15

لحث  والفثص بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ل اس تعرض الفريق العامل املعين ابملحادئ التوجهيية  -
س حانيا للرباءات والعالمات التجارية، و كوراي للملكية الفكريةملكتب الأدةل احلالية  ، والويحو، واملكتب مكتب اإ

، ولحئهتا التنفيذية عاهداملالياابين للرباءات؛ وراجع املحادئ التوجهيية احلالية ملعهد تركيا للرباءات بناء عىل 
عىل لحث  والفثص المتهيدي ادلوليني. واملحادئ التوجهيية ملعهد تركيا للرباءات متاحة ل واملحادئ التوجهيية 

 (.http://www.tpe.gov.tr) موقع املعهد الإلكرتوين

لأورويب وضع الفريق العامل املعين بتخطيط التدريب برامج تدريبية عىل أأساس نظام التدريب يف املكتب ا -
للرباءات. ويواصل معهد تركيا للرباءات حتدي  الربامج يف خمتلف اجملالت التقنية ومهنا دورات التعّل عن 
بعد، وادلورات التدريبية العملية وغريها من خالل التعاون مع املعاهد التدريبية الأخرى يف جمال امللكية 

 .ملكتب كوراي للملكية الفكريةلفكرية التابعة الفكرية مثل املؤسسة ادلولية للتدريب عىل امللكية ا

طار الفصل  - من املحادئ التوجهيية للحث  والفثص المتهيدي ادلوليني بناء عىل معاهدة التعاون  21ويف اإ
دارة اجلودة يف معهد تركيا للرباءات  دارة اجلودة نظام اإ بشأأن الرباءات، اس تحدث الفريق العامل املعين بنظام اإ

 .(PDCA) خطيط، التنفيذ، التدقيق، العمل""الت  بابس تخدام أأسلو 

متكن املعهد من اس تحداث نظام خاص ب  لإدارة اجلودة يديره فريق اجلودة. ، ةالعمل الثالث أأفرقةونتيجة لأنشطة  .16
دارة جراءات ، يتثقق ويس تعرض فريق اإ دارة اجلودة واإ  ويتثقق فاحص اثن من مجيع تقارير الفاحصني. ووفقًا لقواعد نظام اإ

 ابملئة من تقارير الحث  والفثص عشوائيًا. 5اجلودة و/أأو قادة الوحدات من 

دارة تق ُأطلق مؤخراً  نشطة،الأ دمع  وسعيًا اإىل .17 دارة اجلودةرير ا]برانمج اإ طار نظام اإ طار[ الحث  والفثص يف اإ  يف اإ
ن بفضل تعليقات فريق اجلودة وأأقسام الفثص.نظام  دارة ملفات الرباءات، وحّس   اإ

دارة اجلودة جتهزيًا اتمًا لستيفاء مجيع  مكتب كوراي للملكية الفكريةيرى  وعلي ، .18 أأن معهد تركيا للرباءات قد هجز نظام اإ
لحث  والفثص المتهيدي ادلوليني بناء عىل معاهدة التعاون ل من املحادئ التوجهيية  21املتطلحات املنصوص علهيا يف الفصل 

 بشأأن الرباءات.

  

http://www.tpe.gov.tr/
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 الاس تنتاجات

دارة للحث  ادلويل والفثص المتهيدي بناء  .19 عىل ما تقدم، يس تويف معهد تركيا للرباءات مجيع متطلحات التعيني كإ
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وعلي ، ل يوجد أأي شك دلى  الالحئة التنفيذية من 63و 36ادلويل مبوجب القاعدتني 

دارة للحث  ادلويل والفثص المتهيدي ادلويل.بشأأن قدرة املعهد عىل أأن يص  مكتب كوراي للملكية الفكرية  حح اإ

]ييل ذكل املرفق السادس[
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 تقرير

س حانيا للرباءات والعالمات التجارية  مكتب اإ

 يف معهد تركيا للرباءاتبعثة تقيص الوقائع 

 2016ومارس  2015ديسمرب 

 مقدمة

س حانيا كتبتقين اتبع مل أأوفدت بعثتان ملستشار  .1 ىل  14، يف الفرتتني من للرباءات والعالمات التجارية اإ ديسمرب  17اإ
ىل  7ومن  2015 ىل معهد 2016مارس  10اإ جراء نشاط تعاون ، اإ ىلتركيا الرباءات بغية اإ التقنية ملعهد  توفري املساعدة يريم اإ

دارة دولية بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.ا الامتس تركيا للرباءات يف مسار   لتعيني كإ

دارة تعيني ت اليت تلمتس ال اكتب الرباءاملتطلحات جديدة يضم م  تفاهامً ، 2014، يف عام عاهدةاملاعمتدت مجعية و  .2 كإ
ي وىص بشدة املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية " أأن  اجلديدةتطلحات امل بني ومن عاهدة. امل دولية بناء عىل

كرث من الإدارات ادلولية القامئة لإعانت  عىل  دارة واحدة أأو أأ )"املكتب"( اذلي يطلب التعيني بأأن حيصل عىل املساعدة من اإ
تقرير مجعية معاهدة التعاون  – PCT/A/46/6)أأ( من الوثيقة 25)الفقرة  "تقيمي مدى استيفائ  املعايري قبل تقدمي الطلب

 (.2014بشأأن الرباءات لعام 

دارة دولية جديدة بناء عىل اعزتام  تركيا للرباءاتمعهد أأعلن و  .3 ؛ 2016مارس  شهر عاهدة حبلولامل الامتس التعيني كإ
س حانيا،وطلب من  دارة دولية وعىل أأساس مذكرة التفامه بني املكتحني مكتب اإ لطلب تعيين  يك يس تويف  توفري تقيمي ،بوصف  اإ

ىل احلصو  مكتب كوراي للملكية الفكريةالرشط اجلديد. وطلب املعهد أأيضًا من  ل عىل املزيد من املساعدة نفسها. وسعيًا اإ
ىل توفري املساعدة املطلوبة.املساعدة الفعاةل ىل القيود الزمنية، دعا معهد تركيا للرباءات املكتحني اإ   ونظرًا اإ

 2016املنشودة من هاتني الحعثتني يه أأن تقدم الإداراتن ادلوليتان املتعاونتان حبلول شهر مارس  والنتيجة الهنائية .4
جراء زايرة تعاون اثنية يف  ىل الويحو. ورأأى معهد تركيا للرباءات أأن  من املالمئ اإ تقرير تقيمي يس تخدم  املعهد يف طلح  املقدم اإ

 لس تكامل التقرير الهنايئ. 2016مارس 

 رقام بشأأن معهد تركيا للرباءاتوقائع وأأ 

س نوات تقريحًا. وتمتتع الغرف ابلكثري من الضوء الطحيعي  10يقع معهد تركيا للرباءات يف أأنقرة يف مبىن حدي  معره  .5
م املكتب عىل أأساس أأمناط ماكتب  ومعدات حديثة وجحم واسع. ويعمل لك فاحيص براءات أأو ثالثة يف غرفة واحدة. وُص 

ضافة املزيد من الغرف لفاحيص الرباءات اجلدد املزمع تعييهنم الرباءات الأورو  بية الأخرى. ويمتتع املحىن مبساحة كفية لإاتحة اإ
بوصة تقريحًا. وميكن مجليع فاحيص  24 ام. وميتكل مجيع الفاحصني طاوةل حديثة وحاسوب بشاش تني جحمه2016يف عام 

ىل قاعدة بياانت الرباءات   .EPOQUENetالرباءات النفاذ اإ
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 لح  الشاش تني –غرف فاحيص الرباءات 

ىل أأن هذه املرافق تشمل قاعة سعهتا  .6  400واملحىن مزود أأيضًا بعدة قاعات اجامتعات ومرافق أأخرى. وجتدر الإشارة اإ
 حاسواًب. 20خشص وغرفة تدريبية مزودة بأأكرث من 

 

 القاعة وغرفة التدريب احلاسوبية

طلب براءات وطين يف الس نة ودلي  ترامك معل ياكد ل يذكر ويحلغ أأربعة أأشهر تقريحًا، وظل  5500ويتلقى املعهد حنو  .7
واململكة املتحدة املاكتب يف أأسرتاليا والسويد هذا الرتامك منخفضًا بسبب الاس تعانة مباكتب براءات دولية أأخرى مهنا 

ىل ازدايد قدرة املعهد عىل الحث  والفثص، فقد اخنفض عدد الطلحات . و واملكتب الأورويب للرباءاتوادلامنارك  نظرًا اإ
 ، اضطلع املعهد بنفس  جبميع أأنشطة الحث  والفثص.2015وحبلول عام  جلة خارجيًا خالل الس نوات املاضية؛املعا

 عدد فاحيص الرباءات

دارة دولية بناء عىل  س تويف أأي مكتب براءات يلمتس التعينيجيب أأن ي  .8 عاهدة الرشط التايل املنصوص علي  يف املكإ
قل "": 1"1.63" و1"1.36القاعدتني  جيب أأن يضم املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية مائة موظف عىل الأ

فضاًل عن الرشط اجلديد التايل  "يش تغلون طوال ساعات ادلوام العادية، وميلكون املؤهالت التقنية الالزمة لإجراء الحثوث
ينبغي تقدمي أأي طلب من هذا القبيل عىل أأساس أأن ": 2014عاهدة يف عام احتاد امليف التفامه اذلي اعمتدت  مجعية  احملدد

بل امجلعية  ."املكتب الطالب للتعيني جيب أأن يس تويف مجيع معايري التعيني املوضوعية يف وقت تعيين  من ق 
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ىل مارس  2015املمتدة من ديسمرب وأأثناء معلية املساعدة التقنية اليت نفذت يف الفرتة  .9  ، بذل املعهد هجداً 2016اإ
فاحصًا  89املعهد أأعامهل مبا مجموع   ". وابرش1"1.63" و1"1.36القاعدتني لستيفاء املتطلحات املنصوص علهيا يف  اس تثنائياً 

دارات أأخرى من املعهد ت   عادة مض فاحيص الرباءات املعينني يف اإ دارة املعهد اإ التوعية  خبدمات ادلمع )مثل عىنولكن قررت اإ
يف جمايل  بقدرات كحريةيمتتعون  فاحصني 103بتعيني  2016حقق املعهد هدف  يف يناير والرتوجي والتدريب(. ونتيجة ذلكل، 

 الحث  والفثص.

ضافة اإىل ذكل، وافقت الوكةل املركزية الرتكي .10 ضافيني9عىل أأن يعني املعهد تسعة ) ة ملالك املوظفنيواإ  يف ( فاحصني اإ
فاحصًا قبل تقدمي الطلب  112. وعلي ، س يعمل يف املعهد 2016. ومن املزمع أأن يحارشوا أأعامهم يف مارس 2016عام 

ىل الويحو. وفضاًل عن ذكل، وافقت احلكومة الرتكية يف فرباير  ضافيًا حبلول  50عىل أأن يعني املعهد  2016الرمسي اإ فاحصًا اإ
دارة دولية بناء عىل معاهدة التعاون  162رباءات حبي  يحلغ مجموع فاحيص ال 2019عام  فاحصًا عندما يحدأأ املعهد معهل كإ

 بشأأن الرباءات.

" من معاهدة التعاون بشأأن 1"1.63" و1"1.36وعلي ، يس تويف املعهد املتطلحات املنصوص علهيا يف القاعدتني  .11
 الرباءات.

 زايدة املساعدات وتقيميها

ضع مسار املساعدة والتقيمي خال .12 ىل املعهد والتواصل السلس للغاية عرب الربيد الإلكرتوين عىل و  ل الحعثتني الرئيس يتني اإ
 مدار أأربعة أأشهر تقريحًا.

س حانيمكتب و  كورايالل بعثيت التقيمي، نظم املعهد ومكتب وخ .13 ادل اخلربات والآراء بشأأن مجموعة من العروض لتح ااإ
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. أأنشطهتا  يف اإ

قدت اجامتعات بشأأن أأمه جمالت النشاط يف املعهد مع اجلهات التالية: .14  وع 

دارة الرباءات؛ -  اإ

دارة اجلودة؛ -  الفريق العامل املعين بنظام اإ

 الفريق العامل املعين ابملحادئ التوجهيية للحث  والفثص يف معهد تركيا للرباءات؛ -

 فريق ختطيط التدريب. -

من  63و 36عىل تقيمي أأمه جمالت العمل وفقًا للمتطلحات املنصوص علهيا يف القاعدتني ومن مث، ركز نشاط التعاون  .15
 الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات:

دارة اجلودة ) •  (؛QMSنظام اإ

 والأدوات املعلوماتية وقواعد الحياانت؛ ،احلد الأدىن للواثئق بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات •

 بناء قدرات الفاحصني عىل الحث  والفثص. •
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دارة اجلودة )  (QMSنظام اإ

دارة اجلودة يف املعهد. وتشرتط الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون  .16 قدت اجامتعات مع الفريق العامل املعين بنظام اإ ع 
من املحادئ  21ويرد يف الفصل  ( أأن تضع مجيع الإدارات ادلولية نظامًا لإدارة اجلودة.63و 36بشأأن الرباءات )القاعداتن 

دارة ل التوجهيية  لحث  والفثص المتهيدي ادلوليني تفاصيل اجلوانب التنظميية والعملية والتشغيلية اليت جيب أأن يؤدهيا نظام اإ
ىل هذا الإطار، تحادل س حانيمكتب و  املاكتب الثالثة )املعهد ومكتب كوراي تاجلودة. واستنادًا اإ ال. ( خرباهتا يف هذا اجملااإ

القيادة والس ياسة العامة؛ واملوارد؛ وتنظمي عبء العمل الإداري؛ وضامن اجلودة؛ واس تعرضت مجيع فقرات الفصل: 
دارات لعرض تقاريرها عىل اجامتع  والتواصل؛ والتوثيق؛ وتوثيق معلية الحث ؛ واملراجعة ادلاخلية؛ والرتتيبات املتاحة لالإ

 .الإدارات ادلولية

دارة اجلودة عىل الصعيد الوطين. ووضع نظام ملراقبة جودة مجيع التقارير  املعهد هيالكً  أأرىسو  .17 عىل يد تنظمييًا لنظام اإ
س حاني فاحصني كحريين. وخالل معلية دارة اجلودة اخلاص ب   ااملساعدة، تحادل مكتب اإ ما دلي  من معلومات وخربات يف نظام اإ

املعايري والتدابري التصثيثية والوقائية؛ وتعلاميت أأو مع مثل تسجيل حالت عدم الاتساق  21 وس حل تكييف  للفصل
 مقاييس اسرتاتيجية الحث . ونوقشت أأيضًا بعض اجلوانب الأخرى مثل توثيق املسارات وترتيبات التدقيق ادلاخيل.

م  .18 س حانيوقدَّ ىل الإ  امكتب اإ ىل املعهد خباصة التعلاميت التالية ومعلومات عن مسارات دليل اجلودة املرتمجة اإ  نلكزيية:اإ

س حانيس ياسة اجلودة يف  •  وأأهدافها ومعايريها؛ امكتب اإ

جراءات دليل اجلودة فامي خيص الرأأي املكتوب؛ •  تقرير الحث  ادلويل واإ

س حانيابنود  •  املعيارية بشأأن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛ مكتب اإ

س حانياقوامئ معايري  •  (؛ISA237و ISA210لتقارير الحث  ادلويل والرأأي املكتوب )الاس امتراتن  مكتب اإ

 املحادئ التوجهيية اخلاصة ابلحث  ومناذج الاس امترات؛ •

س حانياتعريف املقاييس والإجراءات يف  •  ؛مكتب اإ

دارة حالت عدم التوافق مع املعايري؛ • جراءات اإ  اإ

دارة التدابري التصثيثية  • جراءات اإ  والوقائية؛اإ

جراءات معاجلة الشاكوى والاقرتاحات والهتاين •  ؛اإ

جراءات اجلودة من حي  تقيمي رضا العمالء وأأحصاب املصلحة. •  اإ

دارة دولية نظامًا لإدارة اجلودة، يتيح التفامه اذلي اعمتدت   .19 وفامي يتعلق ابملوعد الهنايئ ليقمي مكتب المتس التعيني كإ
أأل يكون هذا النظام قامئًا يف اترخي تعيني امجلعية ولكن جيب أأن يقام قبل أأن تحارش  2014م عاهدة يف عااحتاد املمجعية 

شهرًا بعد التعيني. وعلي ، مفن الاكيف أأن تكون خطة هذا النظام مكمتةل حبلول اترخي  18الإدارة ادلولية أأعاملها مبا ل يقل عن 
 نشطة الحث  والفثص الوطنية.التعيني وأأن تكون هناك نظم مماثةل عامةل فامي خيص أأ 
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وبناء عىل تحادل املعلومات بني مجيع املؤسسات املتعاونة، اس تمكل املعهد خالل فرتة التقيمي خطة حمددة لوضع نظام  .20
دارة اجلودة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات حبلول موعد تقدمي الطلب )مارس  (، وكيف هذا النظام ليامتىش 2016اإ

من املحادئ التوجهيية اخلاصة ابلحث  والفثص المتهيدي ادلوليني بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن  21صل مع صيغة الف
 الرباءات. وجتدر التشديد عىل العنارص ما ييل:

عالن مبادئ بشأأن س ياسة اجلودة اجلديدة؛ -  اإ

دارة اجلودة. تحني اخملططات التنظميية مهنجية "التخطيط وال  - عادة هيلكة نظام اإ  "؛والتدقيق والعملتنفيذ اإ

جراءات للثصول عىل شهاديت  - مكرجع  2016خالل عام  ISO 27001و ISO 9001اس هتالل املعهد اإ
دارة اجلودة؛  معياري لتعزيز فعالية نظام اإ

دارة  - رصد اسرتاتيجيات الحث  يف مجيع تقارير الحث  املدرجة يف النظام املعلومات للمعهد )نظام اإ
 الرباءات(؛ ملفات

)املدرجة أأيضًا يف  ISA210قوامئ املعايري للتثقق من توافق مجيع تقارير الحث  ادلولية مع صيغة الاس امترة  -
دارة ملفات الرباءات(.  نظام اإ

دارة اجلودة في  وتكييف  .21 دارة اجلودة  حبي  اس تمكل ختطيط وبذل املعهد هجدًا كحريًا لتحديد مجيع جوانب نظام اإ نظام اإ
 ع ابلأنشطة املزمعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.يف املعهد لالضطال

 والأدوات املعلوماتية وقواعد الحياانت ،لواثئق بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتلاحلد الأدىن 

ذ تقدم  .22 املساحة ابملئة من طلحات  عرب الإنرتنت. ويرمقن لك طلب حبي  قلصت  95يعدُّ املعهد مكتحًا خاليًا من الورق اإ
 املادية للملفات تقليصًا كحريًا.

دارة ملفات الرباءات ) .23 (. ويتيح هذا النظام ملء تقارير PATUNAوجترى مجيع أأنشطة حفص الرباءات عرب نظام اإ
 الحث  والآراء املكتوبة بصيغة مماثةل للمكتب الأورويب للرباءات أأو معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

دارة ملفات الرباءات مثل القوامئ املرجعية ونتيجة لهذا التقيمي، أأدر  .24 دارة اجلودة يف نظام اإ جت بعض متطلحات نظام اإ
 وتسجيل اسرتاتيجيات الحث .

 

دارة ملفات الرباءات )  (PATUNAنظام اإ
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ومن اجلدير ابملالحظة أأن املعهد يتيح امللفات الش حكية للجمهور يك يطلع علهيا بعد نرش الرباءات حرصًا من  عىل  .25
 الشفافية.

ملتعلقة ابحلد الأدىن ا 34وخالل هذا التقيمي، كن هناك تحادل مكثف للخربات حول س حل الامتثال ملتطلحات القاعدة  .26
غري الرباءات. وقورنت مجيع قواعد الحياانت املس تخدمة يف املعهد مع قواعد س ندات عاهدة وخباصة امللواثئق بناء عىل ل

س حاالحياانت املس تخدمة يف  ن  ذلكر أأن نقطة انطالق املعهد متقدمة ، وقيّ مت الاختالفات. ومن اجلدير ابنيامكتب اإ ذ اإ للغاية اإ
ىل يتيح   مجليع فاحيص الرباءات. EPOQUENetقاعدة بياانت النفاذ اإ

لهيا.  .27 وحددت قواعد الحياانت احملمتةل اليت س يثتاهجا املعهد واليت يوفرها مزودون خمتلفون فضاًل عن رسوم النفاذ اإ
 .INSPECو EMBASEو COMPENDEXو BIOSISلت قواعد الحياانت حتديداً ومش

ىل قاعدة الحياانت  .28 ىل أأن  مس تخدم أأساسًا يف جمالت  STNوابملثل، رؤي أأن النفاذ اإ ادلولية ابلغ الأمهية نظرًا اإ
ماكنية  STN. وتوفر قاعدة بياانت التكنولوجيا احليويةو صناعة الأدوية، والأغذية، و  ء،الكمييا بدء الحث  برمس الصيغة اإ

ماكانت حب  تتجاوز ما يتيح  الكمييائية اليت يدخلها الفاحص يف النظام. ويتيح  التصنيف أأو اللكامت املفتاحية. ذكل اإ

ىل نظام  .29 . STNونتيجة لهذه الإرشادات، وقَّع املعهد عقدًا مع مرفق املس تخلصات الكمييائية يك يوفر هل النفاذ اإ
 توفري التدريب للفاحصني.العقد أأيضًا  ويشمل

م  .30 س حانياوقدَّ أأيضًا. تقياميً لقواعد الحياانت اجملانية. وسلط الضوء عىل تكل املس تخدمة يف الحث  عن  مكتب اإ
طار قاعدة بياانت  املعهد الأورويب للمعلوماتية احليوية  –اخملترب الأورويب للحيولوجيا اجلزيئية التسلسل اجليين املقدمة يف اإ

(EMBL-EBI ) وواهجةChEMBL جراء حبوث استنادًا اإىل رمس الصيغ س حانيا. و اليت تتيح أأيضًا اإ ىل  مكتب اإ منضم أأيضًا اإ
لط الضوء أأيضًا عىل قاعدة الحياانت اجملانية Elsevier Science Directرات احلرة الصادرة عن و شمجموعات املن  . وس 

 .(NCBIمات يف جمال التكنولوجيا احليوية )لمركز الوطين للمعلو ل

وفضاًل عن ذكل، يمتتع املعهد مبصدر كحري من مقالت اجملالت بفضل قواعد بياانت اجمللس الرتيك للحثوث العلمية  .31
 600 000ومجموعة من أأكرث من  واثئقية كمةلقاعدة بياانت  375)اذلي يضم  EBSCOhostوالتكنولوجية اليت تشمل 

لكرتوين وفهارس للموضوعات ومراجع طحية ختص  نقطة الرعاية الرسيرية ومجموعة من احملفوظات التارخيية الرمقية(. كتاب اإ
س حانياوأأسديت املشورة أأيضًا يف احلالت اليت يتعذر فهيا عىل  طار قواعد  مكتب اإ احلصول عىل مقاةل حمددة حىت يف اإ

س حانيا. ففي هذه احلالت، يتوج  Elsevierالحياانت الواثئقية مثل  ىل  اإىل مجموعة املكتحة مكتب اإ الربيطانية ويطلهبا. وللنفاذ اإ
مت معلومات يف هذا الشأأن. برام عقد خدمات. وقّد   هذه اخلدمة دلى املكتحة الربيطانية، جيب اإ

 التالية:  اس تخدام املعهد لقواعد الحياانتوأأدت هذه العملية اإىل .32

- EPOQUENet ( اذلي يضم النفاذ اإىل مؤرش الرباءات العامليDWPI؛) 

 ؛Springerو Elsevierو IEEE Xploreجتارية مثل  قواعد بياانت -

(، وقواعد بياانت جملس الحثوث العلمية والتكنولوجية PATUNAقاعدة بياانت الرباءات الوطنية الرتكية ) -
 ؛EBSCOhostالرتكية مبا يف 

وقاعدة بياانت  MEDLINEو Embaseو CAPLUSو BIOSISاليت تضم قواعد بياانت  STNمنصة  -
 امجلعية الكمييائية الأمريكية؛
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- XPAIP )؛)املعهد الأمرييك للفزيايء 

- XPI3E )؛)معهد همنديس الكهرابء والإلكرتونيات 

- XPIEE )؛)معهد املهندسني الكهرابئيني 

- XPESP (Elsevier - ScienceDirect)؛ 

- TDB؛ 

- XPIETF؛ 

- XPIPCOM؛ 

- XPJPEG؛ 

- XPMISC؛ 

- XPTK؛ 

- XPOAC؛ 

- XP3GPP. 

ن نفاذ امل  .33 ىل واثئق الرباءات وس نداتواإ غري الرباءات يتجاوز احلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف  عهد اإ
" من الالحئة 2"1.63" و2"1.36. وعلي  يس تويف املعهد خري استيفاء الرشوط املنصوص علهيا يف القاعدتني 34 القاعدة

 الرباءات.التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن 

 بناء قدرات الفاحصني عىل الحث  والفثص

ابملئة من الفاحصني  47فاحيص براءات حاصلني عىل درجة الحاكلوريوس عىل الأقل؛ و 103يعمل يف املعهد حاليًا  .34
يف حاصلني عىل درجة املاجس تري أأو ادلكتوراه أأو مه طالب يف مرحةل ادلكتوراه. وعلي ، فاإن معلية تعيني الفاحصني اجلدد 

 املعهد معلية صعحة. وجيب استيفاء الرشوط التالية لالنضامم كفاحص براءات مبتدئ:

 امتالك درجة باكلوريوس عىل الأقل يف اجملال املعين )يفضل امتالك درجة ماجس تري أأو دكتوراه(؛ -

تقان لغة أأجنحية )لغة واحدة عىل الأقل وحيحذ أأن تكون الإنلكزيية(؛ -  اإ

 لية يف امتحان اختيار املوظفني العامني؛احلصول عىل درجة عا -

 اجتياز الاختحار اخلاص )الكتايب والشفهيي( ملعهد تركيا للرباءات. -



PCT/CTC/29/2 
Annex VI 
8 

 وبعد اختيار فاحيص الرباءات املحتدئني، جيب استيفاء الرشوط التالية لالنضامم كفاحص براءات: .35

 اجتياز اختحار اخلدمة املدنية للمرحشني؛ -

 التقين املعين توافق علهيا جلنة التثكمي؛ تقدمي أأطروحة يف اجملال -

 اجتياز اختحار الإتقان الكتايب. -

 وفامي ييل توزيع فاحيص الرباءات حبسب اجملال التقين. .36

 )دوام كمل( عدد الفاحصني اجملال التقين

 45 املياكنياك

 29 الكهرابء والإلكرتونيات

 23 الكميياء

 6 التكنولوجيا احليوية

 103 اجملموع

م تحادل معلومات مس تفيض خالل بعثة التقيمي مع وفامي يتعلق مبهنجية الحث  والفثص دلى الفاحصني، فقد نّظ   .37
املسؤول عن املحادئ التوجهيية ادلاخلية للمعهد. وهذه املحادئ و الفريق العامل املعين ابملحادئ التوجهيية للحث  والفثص 

 م أأدلت  مع املحادئ التوجهيية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.التوجهيية جيدة جدًا وكمةل. وكيف املعهد وواء

قدت مناقشات مع فريق ختطيط التدريب عىل أأساس خطة تدريب  .38 طة اخل ية تش ح وفامي خيص تدريب الفاحصني، ع 
س حانيايف  يةالتدريب  ذ يوفر املعهد تدريحًا عىل قانون الرباءات والفثص الشلكي والفثص املوضوعي واجلدة والنشاط مكتب اإ . اإ

( ESPACENetو EPOQUENetالابتاكري والقابلية للتطحيق الصناعي والوحدة والوضوح وقواعد الحياانت )مثل 
لغوية. وفضاًل عن ذكل، س يلتثق ال وراتادلونظايم التصنيف )التصنيف ادلويل للرباءات والتصنيف التعاوين للرباءات( و 

 لويحو واملكتب الأورويب للرباءات.لفاحيص الرباءات بدورات التعّل عن بعد 

دارة دولية تنظمي تدريب خمصص عىل معاهدة التعاون  .39 ن اخلطة احلالية شامةل للغاية وسيتطلب النشاط اجلديد كإ واإ
سائل اخملصصة لهذه املعاهدة واخملتلفة عن الإجراءات املعتادة للماكتب بشأأن الرباءات بغية تدريب فاحيص الرباءات عىل امل 

جراءات املعاهدة لالخرتاعات غري القابةل للثامية مبوجب براءة يف تركيا، ووحدة الاخرتاع بناء عىل املعاهدة،  الوطنية مثل اإ
تشمل اجلوانب اجلديدة للمعاهدة اليت ختتلف واس تكامل اس امترات املعاهدة. وعلي ، وضع املعهد خطة تدريبية حمددة للمعاهدة 

 عن الإجراءات الوطنية.

ىل املكتب الأورويب للرباءات وغريه من املاكتب  .40 يفاد مجيع فاحيص الرباءات اإ وتشمل خطة التدريب يف املعهد اإ
ىل تدريب يف اخلارج.لتلقي التدريب ادلولية للرباءات  . وقد خضع مجيع الفاحصني حىت الآن اإ

ن املعهد يس تويف املتطلحات املنصوص علهيا يف القاعدتني ونتيجة ذل .41 " اللتني تنصان عىل 1"1.63" و1"1.36كل، فاإ
قل يش تغلون طوال ساعات ادلوام  موظفجيب أأن يضم املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية مائة "أأن   عىل الأ

 ."العادية، وميلكون املؤهالت التقنية الالزمة لإجراء الحثوث
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 س تنتاجاتالا

دارة دولية أأو  2014معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف عام احتاد يويص التفامه اذلي اعمتدت  مجعية  .42 بشدة مبساعدة اإ
س حانيا للرباءات والعالمات التجاريةأأكرث بناء عىل املعاهدة. وقد اختذ تعاون   يف هذا الصدد جانحني ممتزيين. مكتب اإ

دارة أأما أأوهام، فهو توفري أأكرب قد .43 ىل معهد تركيا للرباءات ومجيع املساعدات الالزمة ليصحح املعهد اإ ر من املعلومات اإ
دولية جديدة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وكن التعاون مع املعهد سلسًا للغاية وجيدر التشديد عىل اجلهود 

  الامتس تعيين .عىل  فضاًل عن حرص أأبداهالكبرية اليت بذلها املعهد والتعاون اذلي 

ن املعهد قد تغلب جبدارة عىل مجيع الصعوابت يف فرتة زمنية قياس ية، عىل الرمغ من أأن نقطة انطالق   .44 وميكن القول اإ
 كنت متقدمة جدًا وقريحة من الهدف املنشود.

ىل  .45 ذا التقيمي. ويحني هذا التقرير بشأأن مجيع الأمور املتعلقة هباللجنة املعنية ابلتعاون التقين وأأما اثنهيام فهو تقدمي تقرير اإ
 ابلتفصيل هذه الأمور وميكن لأعضاء اللجنة أأن يس تخدمون  أأساسًا لتقيمي طلب املعهد تقياميً مالمئًا.

من معاهدة التعاون بشأأن  63و 36ويف اخلتام، يتبنيَّ أأن املعهد يس تويف مجيع املتطلحات املنصوص علهيا يف القاعدتني  .46
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف عام احتاد تطلحات اجلديدة اليت نص علهيا التفامه اذلي اعمتدت  مجعية الرباءات فضاًل عن امل 

س حانيا للرباءات والعالمات التجارية يحدي. وعلي ، 2014 جيابيًا بشأأن مكتب اإ دارة دولية جديدة بناء عىل  رأأاًي اإ تعيني املعهد كإ
 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
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